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Kommunledningsförvaltningen
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Kurser och konferenser anmälda 15 februari 2016
Ärendenr 2015/1673-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Länsstyrelsen i
Norrbotten
2016-01-27

Ämne
Inbjudan till utbildning om Klimatanpassning, Kalix
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Ägarstyrning, det kommunala bolaget i
kommunkoncernen – Stockholm 21 april/Malmö 12
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Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-22

§ 99
Slutrapport Kommunalförbund GY4 10122014
Ärendenr 2015/64-00

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
 Rapporten/utredningen om ev. kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs till
handlingarna.
 Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och
fördjupas i ett nytt samverkansavtal.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalråden har gett i uppdrag till kommunchefer och skolchefer att i
respektive kommun via barn- och utbildningsnämnderna vidare till
kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige besluta om en
intresseanmälan om att fortsätta utreda bildandet av ett kommunalförbund
avseende de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten. Kommuncheferna
beslutade att utredningen skulle upphandlas av skolchef Karina Pettersson
Hedman i Luleå. Utredningen genomfördes under 2014 och slutrapport
överlämnades av extern utredare 2014-12-10. Utredningen är
presenterad/informerad under 2015 i respektive kommun via barn- och
utbildningsnämnderna.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
föreslå Kommunfullmäktige besluta att
- Rapporten/utredningen om ev. kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs till
handlingarna.
- Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i ett
nytt samverkansavtal.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
- Rapporten/utredningen om ev. kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs till
handlingarna.
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- Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i ett
nytt samverkansavtal.

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

Beslutsunderlag
Utredning: Utvecklad samverkan mellan huvudmännen för
gymnasieutbildning i 4-kanten, eventuellt inom ett kommunalförbund, 201412-10

Beslutet skickas till
Chef gymnasiet, utvecklare 4-kanten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Utredning

Utvecklad samverkan
mellan huvudmännen
för gymnasieutbildning
i 4-kanten,
eventuellt inom ett
kommunalförbund

Förstudie med
förslag till organisation,
förbundsordning m m.
Lisbet Larsson & Ulf Nersing
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SAMMANFATTNING
Under de senaste åren har bildande av ett kommunalförbund för gymnasieutbildning diskuterats
av kommunerna i Fyrkanten. Då det fanns delade meningar om ett gymnasieförbund enades
kommunerna om att utreda möjligheten m h a extern konsult. I rapporten summeras utredningen
av nuläget för gymnasieskolorna i regionen och möjliga alternativa organisationer av gymnasieförbund presenteras med exempel från andra regioner i landet. Utredningen visar att ett
kommunalförbund är en bra lösning, om kommunerna i 4-kanten vill fördjupa samverkan. Ett
förslag ges också på hur ett gymnasieförbund kan bildas.
Det finns ett behov av nytänkande för hur samverkan av gymnasieutbildningarna kan organiseras
inom 4-kanten, för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomarna mer och bättre utbildning
med befintliga resurser. Kommunernas resurser är begränsade, men strävan finns att höja
kvalitén i undervisningen och långsiktigt säkra ett brett programutbud för gymnasieungdomar i 4kanten. En ny gränsöverskridande arbetsorganisation kan vara nyckeln, förutsatt att den grundas
på regionövergripande analyser samt utarbetas gemensamt och med hög delaktighet.
Två faktorer är kritiska för organisationen av gymnasieverksamheten i regionen och kan leda till
en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det är antalet ungdomar och antalet behöriga lärare.
Antalet elever har minskat under de senaste tio åren, men trenden har nu vänt och speciellt i
Luleå ökar elevantalet igen. Det gör att det tidigare incitamentet för samverkan inte finns kvar, då
gymnasieskolorna har gjort anpassningar så att budgeten åter är i balans. 4-kants samverkan är
istället en framtids- och utvecklingsfråga, då även mindre kommuner vill kunna erbjuda sina
ungdomar ett stort och specialiserat utbud även i fortsättningen. Idag är skillnaderna i utbud inte
så stora och det finns många parallella program i regionen.
I 4-kanten finns 560 lärare på gymnasiet (1 000 i hela länet) som delar på 500 heltidstjänster.
Andelen behöriga lärare i 4-kanten var enligt Skolverkets statistik ca 70 %. Enligt den personalprognos som LTU gjorde för länet kommer 550 gymnasielärare att behöva anställas fram till år
2024 pga pensionsavgångar m m. Inom 4-kanten kommer minst 152 lärare att gå i pension under
samma tid. Rekryteringsbehovet kommer att vara stort och till vissa program är det redan svårt
att få lärare. Idag konkurrerar gymnasieskolorna i 4-kanten om både lärare och elever.
Samverkan mellan kommunerna kan organiseras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå.
Kommunerna i 4-kanten har en organiserad samverkan redan idag för gymnasieskolornas
antagningsverksamhet, men samverkan har inte utvecklats i den omfattning som avsågs när
samverkansavtalet skrevs 2009. Avsikten var bl a att ta fram ett gemensamt programutbud. Med
ett samverkansavtal kan det inte göras, då det inte är förenligt med Kommunallagen. Gemensam
styrning och ledning, gemensam utbildningsbudget eller gemensam personalrekrytering är inte
möjligt med ett samverkansavtal. Enligt Kommunallagen ska varje kommun sköta sina uppgifter.
Kommunalförbund är den konstruerade formen för att samverka på ett juridiskt korrekt sätt.
Ett gymnasieförbund behöver inrättas om det konkreta samarbetet ska kunna vidareutvecklas.
Bildandet av ett kommunalförbund är till stor del en administrativ strukturförändring, som
möjliggör andra arbetssätt inom gymnasieskolorna. Ett förbund har möjlighet att arbeta med mer
flexibla lösningar för eleverna. Att gymnasieutbildningarna samplaneras är fördelaktigt för
samtliga kommuner, förutsatt att det genomförs på ett genomtänkt sätt och inte forceras fram.
Ett gediget förberedelsearbete behöver göras gemensamt och med hög delaktighet från samtliga
kommuner. Den processen kommer att ta ca ett år.
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En källa till missnöje är hinder som finns i nuvarande gymnasieorganisationer. Ytterst är det
kommunernas olika verksamhetsförutsättningar som bromsar utvecklingen, med begränsade
ekonomiska medel, ett litet elevunderlag och ojämn tillgång på behöriga lärare i olika ämnen.
Flera av hindren undanröjs om ett kommunalförbund bildas. Ett kommunalförbund har en positiv
effekt för elever, programutbud, utbildningsplanering, programkvalité, resursanvändning,
kompetensförsörjning, verksamhetsstyrning och uppföljning samt varumärket ”4-kantens
gymnasieutbildningar”. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling av lärare kan samordnas
i ett förbund, vilket borde förenkla för gymnasieskolorna att anordna och driva utbildningar med
god kontinuitet. Ett vässat programutbud med bästa möjliga lärarkompetens på programmen bör
stärka regionens konkurrensförmåga. Ett gymnasieförbund möjliggör en samordnad verksamhetsstyrning i regionen, för höjd utbildningskvalité och bättre resursanvändning. En tydlig målbild är
då viktig. För verksamhetsstyrning och uppföljning bör en styrmodell tas fram med fokus på
elevernas studieresultat.
Vi föreslår därför att förberedelser påbörjas för att starta ett kommunalförbund med en direktion,
förutsatt att deltagande kommuner vill vidareutveckla 4-kants samverkan.
Organisering av ett gymnasieförbund
Gymnasieskolorna skulle ingå i en gemensam organisation. En direktion skulle inrättas som
beslutar i gymnasiefrågor i regionen och styr verksamheten. Ett mindre samverkanskansli skulle
skapas som ansvarar för administration, samordning och utveckling av gymnasieverksamheterna.
Anställda på gymnasieskolorna berörs först efter att ett nytt programutbud är framtaget och
beslutat. Eleverna skulle söka till de nya programmen hösten 2018. Gymnasiesärskolan kan
integreras och finnas på 3 eller 4 orter beroende på hur arbetet organiseras. En samverkan med
Naturbruksgymnasiet skulle kunna utvecklas i olika program/kurser, trots skilda huvudmän.
I direktionen skulle alla kommuner ha lika stort mandat, med 4 politiskt valda representanter
(2 ordinarie och 2 ersättare) från varje kommun. Kommunrepresentanterna skulle väljas för fyra
år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har insyn och uppsikt över förbundet samt kan
väcka frågor i direktionen. Kommunfullmäktige kan alltid yttra sig i viktiga frågor. Direktionen ska
varje år kalla medlemskommunerna till samråd för att informera och analysera verksamheten.
Kansliet bör vara en mindre enhet bestående av 5-7 personer och deras uppgift är att samordna
och planera verksamheten inom gymnasiet i 4-kanten och leda utvecklingsarbetet. De tjänster
som behöver tillsättas på kansliet är förbundschef, förbundsekonom/controller, utbildningsstrateg och HR-strateg, utöver befintliga tjänster som utvecklingsledare och handläggare på
antagningsenheten. De bör ta fram beslutsunderlag till direktionen, utarbeta system för
verksamhetsstyrning, kompetensförsörjning, ekonomiska prognoser m m. Vi föreslår att kansliet
placeras på en mindre ort mitt i regionen, t ex Boden eller Piteå. Ett decentraliserat kansli med
personer som arbetar för förbundet på olika orter och i nära samverkan med skolorganisationen
på plats är ett alternativ. Ett annat är att bygga ut samverkanskansliet i Luleå.
Införandet av ett kommunalförbund är ett ekonomiskt nollsummespel, men leder till bättre
resursanvändning. På sikt kan det leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet och t ex minskad
administration, då det som idag görs i fyra kommuner skulle göras av en enhet. En ändring av
programutbudet kan också leda till besparingar, då t ex nya investeringar i liknande utrustning på
flera orter inte behöver göras. De ekonomiska konsekvenserna är idag inte möjliga att beräkna, då
ambitionsnivån och genomförandet är avgörande för vad kostnaderna blir. Enkla praktiska
lösningar vid bildande av ett gymnasieförbund för befintliga lokaler och utrustning är att
förbundet hyr lokalerna av kommunerna samt att inventarier och lös egendom på skolenheterna
överlåts till förbundet till bokförda värden. En genomförandeplan har tagits fram och den beskrivs
på sidan 32 samt på sista sidan i rapporten.
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Utredning av ev kommunalförbund för gymnasiet i 4-kanten

INLEDNING
Under de senaste åren har bildande av ett kommunalförbund för gymnasieutbildning i samverkan
diskuterats av kommunerna i Fyrkantsregionen i Norrbottens län. Då det fanns delade meningar
om ett gymnasieförbund enades kommunerna om att utreda möjligheten m h a extern konsult.
I rapporten summeras utredningen av nuläget för gymnasieskolorna i regionen och möjliga
alternativ presenteras med exempel från andra regioner i landet. Förslag ges också på hur ett
gymnasieförbund kan bildas. Utredningen genomfördes från maj till december 2014 av det lokala
managementföretaget proNew AB. Se beskrivning av uppdrag och metod i bilaga 1.
BAKGRUND
Gymnasieskolans organisation har diskuterats flitigt de senaste åren i media och politik av flera
anledningar, t ex elevernas sämre skolresultat, vikande elevunderlag, friskolor med ökande
konkurrens, krav på lärarlegitimation och tilltagande lärarbrist i hela landet. Dessutom ökar
kostnaderna för verksamheten samtidigt som nya investeringar krävs för t ex kompetensutveckling, start av nya program, IT-investeringar och utveckling av arbetssätt. Det är en ekvation
som är svår att lösa.
Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar i Sverige ha lika tillgång till utbildning inom den
offentliga skolan oavsett geografisk hemvist och utbildningen ska vara likvärdig i hela landet.
Den demografiska utvecklingen i landet med minskande antal ungdomar i gymnasieåldern och en
utflyttning från landbygd till storstäder försvårar för kommunerna att driva gymnasieverksamhet
med fortsatt hög ambitionsnivå. Då gymnasieskolans verksamhet finansieras genom statlig
ersättning till kommunerna, med tillskott av kommunala skattemedel.
Regeringens bedömning inför gymnasiereformen 2011 var att kommunernas kostnader skulle
minska då undervisningen skulle effektiveras genom större grupper, färre håltimmar och
förenklad schemaläggning samt färre elever som går ett år extra. Av den anledningen minskades
bidragen till kommunerna för gymnasieskolans verksamhet. Gymnasiereformen medförde att
skolor med större elevunderlag fick driftsfördelar och därmed kan bedriva mer kostnadseffektiv
gymnasieverksamhet. Verksamhetens storlek underlättar planeringen och ger också
huvudmannen möjlighet att kunna erbjuda eleverna fler program. Kommuner i glesbygd har
sämre förutsättningar. De måste anordna gymnasieprogram även för små elevgrupper eller
bekosta elevens utbildning på annan ort. När eleverna läser på annan ort har kommunen inget
inflytande över utbildningsinnehåll eller programkostnad. Sannolikheten att eleven flyttar tillbaks
till hemorten efter utbildningen minskar också.
Det fria valet för elever att söka gymnasieutbildning i annan kommun medför en ökad geografisk
rörlighet, som gör att de kommunala gymnasieutbildningarna på hemorten konkurrensprövas.
Det blir allt svårare för mindre kommuner att ha en hög ambitionsnivå för den kommunala
gymnasieskolan, utan att samverka med andra kommuner. För att eleverna ska få en likvärdig
utbildning till en likvärdig kostnad ökar kravet på samarbete och samverkan regionalt. Den ökade
rörligheten medför att verksamhetsplaneringen blir osäkrare. Planerade program kan t ex inte
starta om för få elever sökt utbildningen. Samtidigt måste huvudmannen ha framförhållning och
planera för genomförandet av marknadsförda program med lärare, lokaler, utrustning och
material innan de vet om utbildningen kan genomföras. En viss flexibilitet måste senare finnas för
elever som hoppar av program på annan ort och vill återvända till hemorten. Det gör att resurser
reserveras som sedan inte används, vilket kan upplevas som resursslöseri.
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PROBLEMBESKRIVNING
Kommunerna i 4-kanten har en organiserad samverkan redan idag för gymnasieskolornas
antagningsverksamhet, men samverkan har inte utvecklats i den omfattning som avsågs när
samverkansavtalet skrevs 2009. Avsikten var bl a att ta fram ett gemensamt programutbud.
Nuvarande organisationsform kan vara ett hinder. Samverkansavtal innebär en frivillig
samordning mellan kommunerna. För att ändra något måste parterna vara eniga samt ha politiskt
mandat för förändringen, men samtidigt är varje kommun fortfarande suverän att själva besluta
vad de vill göra. Syftet med samverkan är att alla kommuner ska ha nytta av att samarbeta genom
förbättrade förutsättningar, men för att samverkans ska få avsedd effekt behöver mest lämplig
organisationsform för samverkan diskuteras.
Samtliga berörda vill erbjuda ungdomar i gymnasieåldern bästa möjliga utbildning och ge dem en
god grund för deras framtida arbetsliv. Eleverna ska erbjudas gymnasieutbildningar utifrån hens
intresse och förutsättningar. Hemkommunen är skyldig att betala för elevens utbildning, oavsett
utbildningsort och huvudman. Gymnasieskolans resurser är avgörande för vilket programutbud
som kan tillhandahållas lokalt. Elevens studieresultat avgör sedan hens framtidsmöjligheter,
förutsatt att eleven slutför sin utbildning. Gymnasieutbildningen ska ge eleven erfarenhet av den
bransch hen är intresserad av att arbeta inom (yrkesinriktade program) eller möjliggöra att hen
kan studera vidare på högre nivå (studieförberedande program).

FRÅGESTÄLLNING
Den övergripande frågeställningen som är central i utredningen är:
Hur kan ungdomar erbjudas bästa möjliga gymnasieutbildning i sin hemkommun eller i 4-kanten
i framtiden?
I dokument kring 4-kantssamverkan och av intervjuer med ansvariga politiker och chefer framgår
att målsättningen är att utbildningarna ska vara av högsta möjliga kvalité samt anpassad till den
lokala arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att förverkliga målsättningarna analyseras.
Två faktorer är kritiska för organisationen av gymnasieverksamheten i regionen och kan leda till
en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det är antal ungdomar och antal behöriga lärare.
1.

Antal behöriga ungdomar som kan söka till gymnasieprogrammen.

Antalet invånare i åldern 16-19 år minskar i hela landet, från nästan 400 000 år 2008 till 300 000
år 2015 enligt SCB. Sedan beräknas trenden vända uppåt igen.
Den demografiska trenden för elever i gymnasieåldern har varit negativ i kommunerna i 4-kanten
under en längre tid. Nu har trenden brutits och nedgången har planat ut. För fyra år sedan tog
samverkanskansliet fram den senaste elevprognosen på regionnivå för 4-kanten. En uppdatering
behöver göras då förutsättningarna har förändrats och den är inaktuell. Elevprognoser på
regionnivå bör göras regelbundet.
2004 fanns 5732 ungdomar i åldern 16-18 år i 4-kanten och 2014 var de 4977, en minskning med
ca 750 personer. 2004 var antalet gymnasieelever 5575 och våren 2014 fanns ca 5269 elever i
gymnasieskolorna i 4-kanten. Det var bara ca 300 färre. En större andel av ungdomarna i
gymnasieåldern går möjligen ett utbildningsprogram idag än för tio år sedan eller så är det fler
ungdomar från andra kommuner som läser ett gymnasieprogram i 4-kanten.
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2.

Antal behöriga lärare på arbetsmarknaden i regionen.

Enligt den prognos som LTU gjorde 2013 för rekryteringsbehovet i Norrbottens län kommer 1/3 av
arbetskraften att gå i pension t o m år 2025. 41 000 personer kommer att behöva anställas, därav
550 gymnasielärare. Detta trots att antalet gymnasielärare beräknas minska med 160 – 250
personer pga ändrade arbetssätt och effektivisering. Idag är totalt ca 1000 lärare anställda i
gymnasieskolorna i länet och ca 560 lärare (700 inkl. vikarier) är anställda inom 4-kanten.
Anpassningar av gymnasieverksamheterna i kommunerna i 4-kanten har gjorts utifrån minskande
elevantal, med insikt om att övertaliga lärare kan behöva återanställas om något år. Redan nu är
det svårt att få behöriga sökande till vissa lärartjänster, t ex yrkeslärare på byggprogram.
Ur konkurrenssynpunkt är även antalet gymnasieskolor i regionen en viktig underliggande faktor.
Enligt Skolverkets studier har antalet gymnasieskolor fortsatt öka i landet, fastän elevunderlaget
minskar. De flesta kommuner uppger att konkurrensen har lett till ökade kommunala kostnader
och fler skolbyten, men också till bättre kvalitet i den egna verksamheten. Kostnaderna har ökat
pga tomma platser, mer marknadsföring och satsningar på högre kvalité.
I 4-kanten finns fristående gymnasieskolor endast i Luleå kommun, men med elever från hela
regionen. Antalet elever i friskolorna har varit på samma nivå under en längre tid och är något
minskande. Därför bedöms det inte vara en kritisk faktor för gymnasieverksamheterna i 4-kanten.
Samtidigt är konkurrentanalyser viktiga att göra, för att förstå varför eleverna söker till deras
utbildningar och vad de kan erbjuda som de kommunala gymnasieprogrammen saknar.
Sammantaget leder det skiftande elevunderlaget och den ökande konkurrensen om både elever
och lärare till behov av ökad långsiktighet vad gäller beslut och strategier i utbildningsnämnder
och förvaltningar om programutbud och framtida organisation av kommunernas gymnasieskolor.

NUVARANDE SAMVERKAN I 4-KANTEN
Gymnasieskolorna i 4-kanten samverkar med målet att kunna erbjuda eleverna ett så brett
utbildningsutbud som möjligt, oavsett hemkommun. Samverkan är formaliserat i ett
samverkansavtal, det senaste från 2009-07-01 t o m 2013. Avtalet har förlängts ett år under 2014,
i avvaktan på beslut om framtida samverkansorganisation.
När samverkan inleddes 2006 visade elevprognoser kraftigt sjunkande elevunderlag under
kommande år i kommunerna. När samverkan startade var syftet att få en långsiktigt hållbar
utveckling i varje kommun och för 4-kanten som helhet. Visionen var att elevens behov och
önskemål skulle sättas främst, men samverkan skulle också bidra till ett utbildningsutbud med
högre kvalité till lägre kostnad. Ett brett utbud skulle erbjudas eleverna med ett basutbud i varje
kommun med tydliga programprofiler.
Det fastslogs i avtalet att utbildningarna i 4-kanten skulle vara av mycket hög kvalité och stå sig väl
vid fördjupade nationella och internationella jämförelser. I avtalet fastslogs även att ”varje
kommun ansvarar och beslutar om förändring av utbildningsutbud, förläggning och
dimensionering av utbildningar”, men i samråd med 4-kantens ledningsgrupp som ska informeras
i god tid före beslut om förändringar (senast 1:a april året före utbildning startar). Under det
första året omfattade samverkan tre kommuner: Boden, Luleå och Älvsbyn. Piteå kommun anslöt
sig till samverkan efter ett år.
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Fem mål med samverkan nämns i avtalet;
1. information om studievägledning: - Eleverna ska vara nöjda med informationen.
2. 4-kantens skolor ska vara ledande i Sverige gällande kvalitén på utbildningarna:
- Eleverna ska i genomsnitt ha högre resultat än riksgenomsnittet.
- Eleverna ska vara nöjda med sin utbildning och lärmiljö.
3. Öka elevernas inflytande. Målvärde eller mätmetod har inte fastställts.
4. All utbildning och dess institutioner skall vara utvecklingsbenägna genom: Samverkan i olika
nätverksgrupper ex: rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare, gemensamma programråd i syfte att
höja kvalitén i utbildningarna för eleverna. Skolorna i 4-kanten ska ha ett ömsesidigt utbyte med
arbetslivet. Målvärde eller mätmetod har inte fastställts.
5. 4-kantens gymnasiesamverkan ska bidra till kostnadseffektivitet i kommunerna.
Målvärde eller mätmetod har inte fastställts.

Ett samverkanskansli inrättades för att sköta gemensam antagning till gymnasieprogrammen och
samordning av utvecklingsarbetet utifrån avtalet inom 4-kanten. Det placerades i Luleå och
bemannades av två anställda, en handläggare och en utvecklingsledare. Kansliet sammanställer
antagningsstatistik för den första och slutliga antagningen. Den publiceras på 4-kantssamverkans
hemsida. Kansliet samordnar även marknadsföringen i en programkatalog samt samordnar t ex
informationsinsatser om gymnasieskolans program. Arbetet utförs tillsammans med
gymnasiecheferna i varje kommun. Idé- och erfarenhetsutbyte för skolans personal är ett viktigt
utvecklingsområde enligt avtalet, liksom gemensamma insatser för kompetensutveckling. Olika
initiativ har tidigare tagits för att öka erfarenhetsutbyte mellan skolorna, men under de senaste
åren har inte gemensamma aktiviteter för gymnasieanställda ordnats av samverkanskansliet.
Insikten fanns att stora insatser skulle krävas lokalt, kommunalt och övergripande i 4-kanten för
att förverkliga visionen. Tanken var att 4-kantens kansli skulle kunna tillhandahålla service med
bättre bredd, djup och kvalité till gymnasieskolorna, än varje kommun. 4-kanten som region skulle
också kunna få större genomslagskraft i omvärlden, än som enskild kommun.
Samverkan har utvärderats utifrån avtalet 2008 och 2013. Frågan om samverkansavtalet är till
nytta för eleverna i 4-kanten har varit i fokus och den har besvarats med ja i utvärderingen.
Årligen presenteras statistik om sökande till program, antagning, avhopp och studieavbrott i
kommunerna samt rörlighet mellan kommunerna. Materialet sammanställs av utvecklingsledaren
på samverkanskansliet. Hon följer även upp mål 1 och 2 i avtalet, med årliga elevenkäter till
samtliga elever i årskurs 9 om nöjdhet med information inför val av gymnasieprogram och
fokusgrupper i varje kommun följt av enkäter till alla elever som går ett gymnasieprogram i en
annan kommun. Detta i syfte att öka elevernas inflytande.
Varje kommun gör idag interna prognoser och uppföljningar av den egna gymnasieverksamheten.
Det övergripande fyrkantsperspektivet förmedlas genom det material som utvecklingsledaren tar
fram för fyrkantssamverkan. En gemensam elevprognos för gymnasieskolan i 4-kanten gjordes
2007 och 2010 t o m 2024. Prognoserna baserades på en beräkningsmodell utgående från antalet
ungdomar i gymnasieåldern, men beaktade troligen även faktorer som elevernas tidigare val av
skola/program samt bedömningar av antal avhopp och omval. Någon uppdatering av prognoserna
har inte gjorts för regionen, utan eventuellt endast av respektive kommuns ekonom. Under de
första åren med samverkansavtalet fanns en arbetsgrupp med ekonomer från alla fyra kommuner
som tillsammans utformade den nuvarande modellen för interkommunalersättning och
diskuterade faktorer som skulle ingå i prognosmodellen. Uppföljningen av den interkommunala
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ersättningen görs nu av ansvarig ekonom för gymnasieverksamheten i Luleå, som skickar ut
material till övriga kommuner. Någon arbetsgrupp på personalområdet har inte funnits.
Ett hinder som stoppat upp utvecklingen av den konkreta samverkan mellan kommunerna har
varit nya regler och reformer som har genomförts de senaste åren. Nya regler i t ex skollagen
(2010:800) och gymnasieförordning (2010:2039) gör att samverkan över kommungränserna med
genomförande av olika utbildningsprogram kräver en anpassning av organisationsformen för att t
ex betyg ska kunna sättas. Myndighetsutövning i gymnasieskolan ska utföras av en och samma
huvudman. Det är en anledning till att bildande av ett kommunalförbund i 4-kanten har
diskuterats de senaste åren. Utvecklingsledare sammanställde 2013 ett informationsmaterial i
foldern ”Kommunalförbund för gymnasierna i 4-kanten?”efter den senaste utvärderingen av
samverkan och inför ett eventuellt utökat samarbete. Hösten 2013 informerades anställda på
gymnasieskolorna i kommunerna om alternativet att bilda ett gymnasieförbund i 4-kanten.
Reaktionen på förslaget har varierat, vilket exempelvis framgår av svaren i den webbenkät som
har gjorts som en del av utredningen. Se bilaga 2.

GYMNASIEUTBILDNING I 4-KANTEN
När 4-kantsregionens gymnasieverksamheter analyseras som en helhet framkommer styrkor
och svagheter som kommunerna bör beakta vid beslut om framtida samverkansorganisation.
Tabellen nedan ger en första bild av nuläget.
Tabell 1.
Grunduppgifter om gymnasieskolorna i 4-kanten.
(Källa: uppgifter från gymnasiechefer samt Skolverketsdatabas Siris, 2013)

kommun gymnasieskola

antal antal antal
RO
elever lärare

kostnad/elev
undertotalt
visning

Boden

Björknäs gymnasium

4

880

95,8

97 300

51 900

Luleå

Gymnasiebyn

9*

2336

200,2

93 000

41 400

Fristående gymnasier

3

394

34,8

Strömbackaskolan

5

1320

113,7

105 100

54 000

Grans naturbruksskola

1

125

20,6

Piteå
Älvsbyn
4-kanten

Gymnasieskola
SUMMA

1

214

28,3

128 100

71 200

14

5269

493,4

105 875

54 625

* inkl. rektor för gymnasiesärskolan fr o m 1 januari 2015

Inom 4-kanten fanns 2013/2014 5269 gymnasieelever och 23 rektorer med ansvar för deras
utbildning. För undervisningen på programmen fanns ca 500 lärartjänster. Totalkostnaden per
gymnasieelev varierade från 93 000 kr i Gymnasiebyn i Luleå till 128 100 kr för en gymnasieelev i
Älvsbyn. Totalkostnaden var 35 000 kr högre per elev i Älvsbyn än i Luleå. Kostnaden för Älvsbyns
kommun för undervisningen var 170 % av kostnaden i Luleå kommun eller 30 000 kr mer per elev.
När vi beskriver nuläget inom olika områden för gymnasieverksamheterna i de fyra kommunerna
följer vi flödet i figuren nedan, för att behålla elevfokus även då verksamhetens förutsättningar
analyseras. Oavsett synsätt är det viktigt att utgå från eleven när gymnasieskolan diskuteras.
Sambandet mellan elev och gymnasieverksamhet tydliggöras med en figur. Figuren visar elevens
väg från val av gymnasieprogram på en gymnasieskola till ett arbete.
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Figur 1. Elevens väg från grundskolan via gymnasieskolans utbildningsprogram till arbetsmarknaden
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Figuren beskriver flödet för elever som väljer gymnasieprogram tills hen avslutar utbildningen,
med eller utan slutbetyg. Efter examen kan hen antingen söka arbete inom en viss bransch eller
fortsätta studera på en högre utbildningsnivå. Figuren är en förenkling av verkligheten, men då
gymnasieverksamheterna är till för eleverna och är de utgångspunkten för utredningen.

ELEVER
Idag finns ca 5 270 elever i gymnasieskolorna i 4-kanten och 1688 av dem har börjat i årskurs 1.
Tabell 2. Antagning, omval och rörlighet 2014. Källa: 4-kantens samverkanskansli, sep 2014.
Elever
/
läsår
Sökande
Antagna
Sökande som gjort avbrott/omval
Antagna av de som gjort omval
Rörlighet 4-kanten, kommunala GY
Rörlighet 4-kanten, fristående GY
Till Grans
Till andra kommuner
Från andra kommuner

2010/11
2852
2082

2011/12
2439
1868
18% (437)
16%, 305
551
174
32
108
127

2012/13
2261
1768
16 % (350)
14% (235)
553
129
41
89
103

2013/14
2100
1709
19% (400)
16% (268)
580
103
46
75
103

2014/15
2119
1688
17% (354)
15% (271)
544
105
22
93
111

17 % av de som sökte till ett gymnasieprogram i 4-kanten hade tidigare börjat på ett annat
program, men avbrutit studierna och gjort ett omval. 70 av dem antogs inte på nytt.
Elevernas rörlighet inom 4-kanten har de senaste fem åren legat kring 550 elever till kommunala
gymnasieskolor och drygt 100 till friståendeskolor i Luleå. Ca 90 elever har sökt utbildningar
utanför 4-kanten och ca 110 har sökt sig till 4-kanten, vilka utbildningar som har lockat dem finns
inte sammanställda uppgifter om.
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Figur 2. Elevflöden mellan gymnasieskolori 4-kanten 2013. Källa: SIRIS i oktober läsåret 2013/2014.

Fristående
gymnasium

Elevflödet inom 4-kanten framgår av figuren ovan. De flesta pendlar till Luleå, men inpendlande
elever finns till alla kommuner.

GYMNASIESKOLORNA
Den kommunala gymnasieutbildningen inom 4-kanten drivs av fem huvudmän. Gymnasieskolorna
är Björknäsgymnasiet i Bodens kommun, Gymnasiebyn i Luleå kommun, Älvsbyns gymnasium i
Älvsbyns kommun och Strömbackaskolan i Piteå kommun samt Grans naturbruksskola i Piteå med
Norrbottenslänslandsting som huvudman.
Samordningen av verksamheterna i de kommunala gymnasieskolorna beskrivs i nästa figur.
Figur 3. Gymnasiesamordning i 4-kanten

Bodens kommun

Luleå kommun Grans (NLL)

Piteå kommun

Älvsbyns kommun

Samverkanskansli/
Antagningsenhet

Samverkan mellan gymnasieskolorna sker idag till stor del via samverkanskansliet. Mycket av
kontakterna med kansliet handlar om elevers ansökningar/antagning till programmen.
Gymnasiesärskolan är integrerad i de kommunala gymnasieskolorna. Gymnasiesärskoleeleverna
från Älvsbyn pendlar idag till Boden, då kommunen köper platser åt dem. Fyrkantens samverkanskansli är placerat i Luleå. Kansliet har två anställda, en antagningsenhet och en utvecklingsledare
som samordnar utvecklingsinsatser och gör uppföljningar av avtalet. Ledningsgruppen för 4kantssamverkan består av ordföranden för barn- och ungdomsnämnderna i kommunerna och
skolcheferna. Dessutom finns ett arbetsutskott/utbildningsgrupp bestående av gymnasiecheferna
i kommunerna. Grupperna träffas en gång i månaden, ofta gemensamt.
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I regionen finns idag två fristående gymnasieskolor i Luleå; Luleå praktiska gymnasium och NTIgymnasiet. Norrlands Entreprenörsgymnasium lades ner sommaren 2014 och eleverna i pågående
utbildningar integrerades i den kommunala verksamheten i Luleå kommun.

PROGRAMUTBUD
Idag anordnas gymnasieutbildning av varje kommun i 4-kanten, med delvis olika program.
Utbudet styrs till viss del av staten, då 18 nationella program måste tillhandahållas. De kan dock
utföras i hemkommunen eller på annan ort.
De nationella programmen är antingen studieförberedande (6) eller yrkesförberedande (12).
60 olika inriktningar är möjliga på de nationella programmen, som kan börja första, andra eller
tredje året. Därutöver kan kommunen anordna lokala inriktningar och program som
spetsutbildningar eller särskilda program med riksintag. Elever som inte är behöriga att söka till
nationella program kan gå ett av fem möjliga introduktionsprogram som är individuellt
anpassade. Inriktning på program väljs oftast inför år två och det kan då bli aktuellt för eleven att
gå en utbildning på annan ort.
Tabell 3. Kommunala gymnasieutbildningar i 4-kanten hösten 2013. Källa:4-kantens antagning 2013/2014.
Kommun
GY4
Boden Luleå Piteå Älvsbyn Totalt

Gymnasieutbildningar

5
5
10

10
8
5
28
10
11
2
28
Totalt nationella program/ inriktningar
20
19
7
56
11
4
15
Övriga utbildningsprogram (som delvis ingår i samverkan*)
Totalt antal utbildningsprogram gymnasiet fyrkanten
10
31
23
7
71
* Program utanför samverkan: gymnasiesärskola, naturbruksprogram, NIU-program, introduktionsprogram.
Högskoleförberedande nationella program/inriktningar
Yrkesinriktade nationella program/ inriktningar

Inför hösten 2013 fanns totalt 71 studievägar som ungdomar antogs till, enbart i de kommunala
gymnasieskolorna i 4-kanten. Om alla utbildningsalternativ räknas som eleverna antagits till så är
det 102. En viss obalans finns mellan antalet antagna och sökanden. Sammanställningar av
programutbudet i 4-kanten presenteras i bilaga 2 med basfakta som antal lediga platser för
program som redovisas i antagningsstatistiken år 2013/2014 och 2014/2015 samt program på
varje ort som ingår i det nuvarande samarbetet.
Beräkningen i tabell baseras på antagningsstatistik till gymnasiets årskurs 1 år 2014. Om man
däremot räknar alla nationella och individuella program som erbjuds på skolan så blir det
betydligt fler. Se tabellen nedan.
Tabell 4. Program enligt Siris elevstatistik för läsåret 2013/2014 för gymnasieskolorna.

Kommun
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
Totalt

Antal
elever

880
2730
1445
214
5269

Antal
Antal
Antal IM
studie- individuella
med
vägar program (IM)
elever

30
64
60
21
175

6
7
14
2
29

2
3
3
1
9

Antal
IMelever

Andel
IMelever

104
153
71
27
355

12%
6%
5%
13%
7%

Enligt Skolverkets elevstatistik fanns sammanlagt 175 olika studievägar inom de kommunala
gymnasieskolorna i 4-kanten, då är Naturbruksprogrammen inkluderade och 29 individuella
programvarianter. Elever på IM-program står för de flesta studieavbrotten från program.
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En planering görs i varje kommun av vilket programutbud som ska tillhandahållas. En viss
specialisering finns avseende vilka programinriktningar som finns i vilken kommun. Fordons- och
transportprogrammet finns i Boden, men inte längre i Luleå. Älvsbyn har startat ett program i
hotell och turism, vilket inte finns i andra kommuner. Försök med riksrekryterande program och
spetsutbildningar har beslutats i varje kommun och en konkurrenssituation finns avseende t ex
dansutbildningar mellan Luleå och Piteå. Programutbudet är i viss mån samplanerat, med
information till övriga kommuner inför förändringar. Det kommunala programutbudet
presenteras i en gemensam programkatalog.

SKOLORNAS PROFILER
Kommunerna har olika förutsättningar för att bedriva gymnasieverksamhet och det avspeglas i
arbetsorganisation och programutbud. Stora skillnader finns avseende geografi, historia, ekonomi
och demografi. Varje kommun har sin lokala prägel, vilket återspeglas i gymnasieverksamheten.
Skillnaderna är inte så stora avseende programutbudet, då skolor har ungefär samma program.
Luleå är centralort i regionen med en ökande befolkning och den största gymnasieskolan med
flest utbildningsprogram. De är geografiskt samlade inom ett område och har ett stort program
utbud; studieförberedande program, yrkesinriktade program, spetsutbildning i t ex matematik
och specialutbildningar med riksintag.
Boden har varit en utpendlingskommun till Luleå, men trenden har vänt. Färre ungdomar pendlar
till Luleå idag. Flera yrkesinriktade program finns för pojkar som har gott renommé. I kommunen
finns många ensamkommande flyktingbarn i gymnasieåldern, som behöver både
språkundervisning och individuell introduktion.
Piteå har en lång tradition av att anordna yrkesinriktade program på gymnasienivå och de har
elever med nästan lika många studievägar som i Luleå fastän antalet program elever antogs till i
höst är betydligt lägre. Byggnaderna har en lång historia och de har välutrustade t ex
verkstadslokaler. I kommunen finns även gymnasieprogram på Grans naturbruksskola.
Gymnasieskolorna samarbetar inte med varandra i någon större utsträckning, då de har olika
huvudmän.
I Älvsbyn har en stor del av eleverna av tradition fått sin gymnasieutbildning i Piteå. Idag är den
lokala gymnasieskolan samordnad med vuxenutbildningen med lärare som arbetar i båda
skolformerna. Det har gett positiva effekter på flera sätt, vilket avspeglas i lägre
verksamhetskostnader än tidigare.
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KONKURRERANDE MARKNAD
Den kommunala gymnasieskolan på hemorten konkurrerar med utbildningsutbudet på andra
orter, i kommunal och privat regi. Dilemmat för mindre kommuner är att utbildningsönskemålen
är lika skiftande som i en större kommun. Optimalt bör programutbudet vara matchat så att
samtliga elever får den gymnasieutbildning som de önskar på hemorten, så att elevens studiemotivation är maximal och chansen ökar att de stannar på orten efter utbildningen. Det
förutsätter att kommunen har obegränsade resurser för att tillgodose alla utbildningsönskemål.
Det som i praktiken avgör vilket programutbud som kommunen kan tillhandahålla inom den egna
gymnasieskolan är tillgången på behöriga lärare i olika ämnen och kostnaden för att anordna den
aktuella utbildningen det aktuella läsåret. Arbetsorganisation blir avgörande för kostnad per
utbildningsplats och utifrån antalet förstahandssökande beslutas om det är möjligt att anordna
utbildningsprogrammet ett visst läsår.
Gymnasiehuvudmännen konkurrerar om eleverna genom att bedriva en utbildning med så hög
kvalité som möjligt i en omgivning där eleverna trivs, så att de kan nå goda studieresultat och
programmet får ett positivt rykte bland elever och anhöriga.Problemet för kommunerna är
svårigheten att hävda sig i konkurrensen och behålla så stor andel som möjligt av kommunens
ungdomar med det programutbud som de kan erbjuda på ett kostnadseffektivt sätt.
Konkurrensen skärps med fler aktörer och elever som söker nya utbildningsvägar.
Tabell 5. Gymnasieprogram som lockar sökanden från annan ort, antagning läsåret 2013.
Källa: Lokal antagningsstatistik 4-kanten 2013.

Program
Fordons- och transport
Estetiska
Ekonomi
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Teknik
Handels- och administration
Hotell- och turism
Restaurang- och livsmedel
Vård- och omsorg
Hantverk- Frisör
Bygg- anläggning
Barn - och Fritid
Humanistiska
Flyg/Helikopter teknik
El- och energi
ESTDAN0SR
Hantverk - Textil och design
ESMUS0SR
ESTEA0SR
Industritekniska
Spetsutbildning i matematik
VVS- och fastighet
SUMMA

Elever Därav till
totalt
antal Boden
23
74%
21
10%
19
19
5%
17
9
8
8
8
13%
8
50%
7
6
6
6
6
4
4
4
2
2
2
2
2
193
193

13%
25

Luleå Piteå Älvsbyn
26%
52% 38%
89% 11%
84% 5%
5%
47% 24%
29%
33% 22%
44%
38% 63%
100%
88%
25% 13%
13%
100%
17% 83%
50% 50%
100%
100%
25% 75%
50% 50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
55%
106

50%
22%
43

10%
19

Orsaken till varför en elev väljer att pendla eller flytta till en annan ort för en gymnasieutbildning
kan bero på flera faktorer. Sökmönstren behöver studeras på lokal nivå, för att på sikt kunna
påverka flyttströmmarna. Det är också viktigt att analysera vad som är avgörande för elevens val
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av utbildningsprogram och hur studiemotivationen varierar under programmet, orsaker till omval
eller avhopp eller att studier inte avslutas inom avsedd tid. Det behöver göras för att effektivisera
planeringsarbetet och marknadsföringen, så att rätt antal platser finns och fler söker rätt
utbildning från början. I praktiken har det t ex visat sig att flera elever hoppar av program i början
av varje läsår och återvänder till hemkommunen pga lång restid mellan hem och skola. Eftersom
gymnasieelever är ortens framtida arbetskraft kan det lokala näringslivet ha önskemål om särskild
gymnasieutbildning eller antal platser på ett program vid behov av arbetskraft.
Ett regionperspektiv på gymnasieutbildning finns till viss del redan idag i 4-kanten, då
programutbudet presenteras för eleverna i en gemensam utbildningskatalog. Ansökningarna
hanteras av en gemensam enhet, men efter antagning fördelas eleverna över skolorna i regionen
eller så flyttar de till andra kommuner. De kommunala skolorna konkurrerar inbördes om
gymnasieeleverna med närliggande friskolor och andra skolor längre bort i landet. Men
hemkommunen har fortsatt betalningsansvar och uppföljningsansvar för alla elever skrivna i
kommunen i gymnasieåldern.

EKONOMI
Gymnasieskolorna i 4-kanten har i nuläget en ekonomi som är i i balans. Efter den tidigare
elevminskningen har olika besparingar och omfördelningar har gjorts för att få budgeten i balans.
Någon direkt övertalighet finns inte i någon av kommunerna idag. Personalneddragningar har
gjorts försiktigt med insikt om att behovet av lärare kommer snart att öka.
Tabell 6. Gymnasieskolornas kostnader 2014. Källa: gymnasieekonomerna i 4-kanten.
Uppgifter för år 2014, miljoner kr
Gymnasieskolans nettokostnader
Budgetprognos
Personalkostnader
Personalkostnadernas andel av gymnasiets
budget, %
Skolornas totala budget
Kostnader för gymnasieskolans verksamhet i
relation til den totala utb.verksamheten, %
kommunens årsbudget
Kostnader för gymnasieskolan i relation till
kommunens totala kostnader, %

Boden
114,2
2,2
55,4
49%

Luleå Piteå
225,76 158,6
3,6
2
135,75 96,59
60%
61%

Älvsbyn
22,85
0
17,19
75%

GY 4
521,41
7,8
304,93
58%

555

1 590

776,46

161,89

3083,35

21%

14%

20%

14%

17%

2194,4

4060

1857,4

490

8601,8

5%

6%

9%

5%

6%

I Piteå får gymnasieskolan en större andel av kommunens totala budget än i övriga kommuner,
9 % istället för 5-6%. Personalkostnaderna utgör 49–75% av gymnasieskolans kostnader.
Tabell 7. Gymnasieskolornas lokalyta och årshyra 2014. Källa: gymnasieekonomerna i 4-kanten.
Uppgifter för år 2014
Lokalyta till undervisning, kvm
Total årshyra, miljoner kr

Boden
25 000

Luleå
42 741

Piteå
33 003

Älvsbyn
3 190

GY 4
103 934

19

49,5

26,9

1,6

97,4

Hur stora lokaler gymnasieskolorna har varierar, liksom årshyran.
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Tabell 8. Inventariekostnader och uppskattade framtida behov 2014. Källa: gymnasieekonomer i 4-kanten.
Uppgifter för år 2014,
miljoner kr
Fastigheter,
**framtida ombyggnad
undervisningsinventarier
IT

Boden

Luleå

Piteå

Älvsbyn

GY 4

annan förv.
**2,2
2,2
annan förv.

annan förv.
**19
3
annan förv.

annan förv.

annan förv.
**0,5
0,15
annan förv.

**21,7
8,35
annan förv.

3
annan förv.

Behovet av att införskaffa nya inventarier och utrustning skiljer sig också mellan skolorna, då
programmen kräver olika mycket utrustning och har startat vid olika tidspunkter. Senaste större
investeringarna som har gjorts avser IT-utrustning, men det går inte på skolans budget. Viss
överkapacitet avseende lokaler och utrustning kan finnas på program som pga för få sökanden
inte har kunnat starta det här läsåret.
För att få en korrekt bild av de totala kostnaderna för gymnasieskolorna behöver en
grundläggande inventering göras för att bryta ut kostnader som nu är utspridda på olika
förvaltningar.
Diagram 1. Kostnader per elev 2013.

Källa: Skolverkets databas Siris.

länet
Älvsbyn
Piteå
4-kanten
Boden
Luleå

Kostnadsutvecklingen inom gymnasieskolorna i 4-kanten har sakta stigit under de senaste 10
åren. Samtliga gymnasieskolor i 4-kanten har lägre kostnader än genomsnittet i länet.
Tabell 9. Gymnasieskolornas 2004-2013. Källa: SIRIS, Skolverket.
Genomsnittligt
antal elever eller
år inskrivna barn

Boden
Förändr.

Luleå
Förändr.

Piteå
Förändr.

Älvsbyn
Förändr.

2004
2013
2004-2013

2004
2013
2004-2013

2004
2013
2004-2013

2004
2013
2004-2013

1067
906
-161
2776
2457
-319
1579
1345
-234
224
207
-17

Totala kostnader
(tusentals kronor)

Kostnader per elev (kronor)

Totalt

Totalt

94904
90201
-4703
230083
236135
6052
126617
147257
20640
18153
23194
5041

Undervisning

51907
45202
-6705
94040
107585
13545
57981
75550
17569
8956
12689
3733

Lokaler och
inventarier

88900
99600
10700
82900
96100
13200
80200
109500
29300
81200
112300
31100

14900
21300
6400
25400
22200
-3200
15800
18400
2600
13100
13900
800

Undervisning

48600
49900
1300
33900
43800
9900
36700
56200
19500
40100
61400
21300

Skolmåltider

3300
4100
800
3600
5500
1900
3700
5200
1500
4500
6400
1900

Läromedel,
utrustning,
bibliotek

4400
15600
11200
4400
6400
2000
5500
9000
3500
11400
8900
-2500

Elevhälsa

460
1430
970
1340
2820
1480
1330
1920
590
1130
3390
2260

Övrigt

17200
7200
-10000
14300
15400
1100
17000
18800
1800
11000
18300
7300

En grov analys av kostnadsutvecklingen visar att kostnaderna på de flesta områden har ökat i kommunerna.
Det finns undantag, t ex kostnad för lokaler och inventarier i Luleå och läromedel i Älvsbyn.
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PERSONAL
2013/2014 var 559 lärare anställda inom gymnasieskolorna i 4-kanten på 492 tjänster enligt
Skolverkets statistik. Därutöver anlitar varje kommun korttidsvikarier, samt övriga anställda som
skolledare/rektorer, studie- och utvecklingsledare, administrativ personal, vaktmästare m fl.
Tabell 10. Antal tjänster (årsarbetare) i gymnasieskolorna i oktober 2013. Källa: SIRIS Skolverket.
Lärare,
2013 Totalt lärare, Skolm.ped.
kommun skolledare, ledare
HögskoleLärare,
/rektor Lärare kvinnor % examen %
/heltidstjänster rektor

Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
4-kanten
Luleå friskolor
Piteå Grans

99,6
207,0
118,0
28,8
453,4
34,8
21,6

50,7
58,3
48,9
78,5
59,1
45,4
62,0

3,8 95,8
6,8 200,2
4,3 113,7
..
28,3
14,9 438,0
..
32,1
20,6
..

Lärare m.
specialped.
Studie- och
Högskole- Elever per yrkesvägledare Elever per
examen
lärare
(SYV)
SYV

87,5
86,2
85,5
79,3
338,5
56,5
72,7

5,1
5,7
3,6
..
14,4
..
..

9,2
11,7
11,6
7,6
10,0
12,3
6,1

3,0
6,2
3,5
..
12,7
..
..

293,3
376,8
377,1
214,0
315,3
788,0
125,0

Observera att t ex gymnasiesärskolan inte är inräknad.

Lärarlegitimation och få sökande till lärarutbildningarna har gjort att kompetensförsörjning är ett
problem för kommuner i hela landet. I 4-kanten är situationen hanterbar än så länge.
Under vårterminen 2014 tog Skolverket fram statistik avseende lärare med legitimation i landet.
Tabell 11. Lärarsituationen avseende behörighet våren 2014. Källa: SIRIS Skolverket.
Samtliga
lärare
Tjänstgörande lärare
och
Därav med
Därav utan
Totalt
ämnen
behörighet
behörighet

Totalt

Därav med
behörighet

totalt
antal

antal

antal

antal

Riket
BD
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn

32 581 16 907
994
506
102
54
254
145
162
85
41
28

andel
(%)
antal

52
51
53
57
53
68

15 674
488
48
109
77
13

Antal
behöriga
lärare
som inte
tjänstgör

Heltidstjänster

andel
(%)

48
49
47
43
48
32

27 013 14 710
848
437
96
52
232
133
71
134
30
21

andel
(%)

55
52
54
57
53
70

Därav utan
behörighet
antal

12 303
410
44
99
64
9

andel
(%)

46
48
46
43
47
30

Antal
behöriga
lärare
Totalt antal
som inte behöriga
tjänstgör lärare

i gymnasie- som
skolan
lärare

35 118
.
.
.
.
.

10 357
.
.
.
.
.

i gymnasieskolan

52 025
.
.
.
.
.

Det finns sammanlagt 559 lärare i 4-kanten och 53-68% av lärarna är behöriga, dvs. har fått ut sin
legitimation. Av 492 heltidsarbetande lärare var 54-70% behöriga.
Möjliga felkällor för uppgifterna i tabellen är att lärare som väntar på att få ut sin behörighet inte
är medräknade. Om skolan efter att lärare har fått legitimation inte har anmält ändringen till
Skolverket finns de inte med i statistiken som behöriga lärare.
En kartläggning av befintlig personals pensionsavgångar vid ett närmare samarbete inom 4kantens kommuner i kompetensförsörjningsfrågor är en möjlig utveckling. Se bilaga 4.
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ARBETSORGANISATION
Enligt den nya skollagen (Gy2011) ansvarar rektorn för organisation och personal inom
gymnasieprogrammen samt betygsättning. Huvudmannen ansvarar för att en lika hög kvalité hålls
som i andra gymnasieskolor och att kvalitén motsvarar skollagens krav. Det är huvudmannen som
planerar, följer upp och utvärderar gymnasieskolans verksamhet.
Alla skolor ska ha gemensamma läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. I de nationella
programmen finns gymnasiegemensamma ämnen som alla elever läser. Det är engelska, historia,
idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och
svenska/svenska som andra språk. Sedan finns andra ämnen som är specifika för det aktuella
programmet. Skolornas gemensamma läroplaner och gymnasiegemensamma ämnen underlättar
samarbete mellan olika program och lärare. Det är dock viktigt att det finns en struktur som
möjliggör samarbeten och incitament som stödjer samverkan mellan olika program eller skolor.
Skolorna inom 4-kanten samverkar idag i relativt begränsad omfattning inom och över
huvudmannaskapsgränser. Ett mindre antal utbildningar träffar sina kollegor regelbundet i
utbildningsbranschråd. Ett gott exempel är fordons- och transportprogrammet i Boden och Piteå.
Vård- och omsorgscollege och teknikcollege är andra goda exempel på samarbeten i organiserad
form, som startats under de senaste åren. Kontakten mellan gymnasieskolorna och näringslivet
varierar mellan kommunerna, men är väl utvecklat i t ex Piteå. Det underlättar arbetet med att
hitta praktikplats för eleverna på yrkesförberedande program.

UTBILDNINGSRESULTAT
Varje skola redovisar verksamhetsmål som sammanställs av SCB och Skolverket publicerar dem i
databasen SIRIS (siris.skolverket.se). I vilken grad målen uppfylls kan bli en konkurrensfördel för
skolan, eftersom elever och anhöriga kan se varje skolas utbildningsresultat. Där framgår t ex
elevernas genomsnittliga betyg på varje program/skola, genomströmningen på skolans program
(antal elever som slutfört utbildningen på 3 eller 4 år), kostnader per utbildningsplats m m.
Effekten av undervisningen för eleverna kan också utläsas i den officiella statistiken via nyckeltal
som t ex antal gymnasieelever med slutbetyg, andel elever med behörighet till högskola och hur
många av dem som går vidare till högskolan direkt efter gymnasiet, antal elever som är etablerade
på arbetsmarknaden efter två år, antal elever som har påbörjat högskolestudier efter tre år.
Tabell 12. Indikatorer från Skolverkets databas Siris, 2013.

Gym nasiefrekvens %

Kommuner

medelvärde Sv. k ommuner
4-kantens gymnasium medel
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn

Elever som
fullföljt
Elever antagna 1:a utbildning inom
handsval (%)
3 år (%)

Betygspoäng Elever i arbete
efter
eller studerar 2
utbildning,
år efter
genom snitt
utbildning (%)

2013

2013

2013

2013

2012

75
75
77
70
72
81

85
85
85
83
85
89

80
78
74
78
87
73

13,8
14
14,0
14,4
13,7
13,7

67
65
69
57
66
70

Gymnasieskolorna i Boden och Luleå hade ett betygsgenomsnitt över riket läsåret 2013/2014.
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För intern verksamhetsstyrning och uppföljning av beslutade åtgärder bör ett antal process- och
resultatindikatorer väljas ut och följas, för att utläsa om vidtagna åtgärder har någon effekt på
utbildningens resultat.
Diagram 2. Genomsnittlig betygpoäng i slutbetygen från gymnasieskolorna i 4-kanten år 2004 - 2013.
15,0
14,5
Sv. kommuner

14,0

Boden
Luleå

13,5

Piteå

13,0

Älvsbyn
4-kanten

12,5
12,0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tabell 13. Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolorna, 2004-2013. Källa: Skolverkets databas Siris, 2013.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sv. kommuner

13,9

13,9

14,0

13,9

13,9

13,9

13,8

13,9

13,8

2013
13,8

Boden

14,2

14,5

14,4

14,3

13,7

14,1

14,5

14,1

13,5

14,0

Luleå

14,4

14,4

14,5

14,4

14,4

14,3

13,9

14,0

14,2

14,4

Piteå

13,7

14,0

14,1

13,6

13,8

13,7

13,9

13,8

14,0

13,7

Älvsbyn
4-kanten

13,2

13,6

13,8

13,0

13,8

14,1

13,7

14,0

14,4

13,7

13,9

14,1

14,2

13,8

13,9

14,1

14,0

14,0

14,0

14,0

Betygspoängen var högre i de större kommunerna i början av perioden, men i Älvsbyn var det
tvärtom.
Tabell 14. Betygspoäng totalt samt på studieförberedande och yrkesinriktade program.
Källa: Skolverkets databas Siris, 2013.
Värden 2013

Betygspoäng , nationella program
Betygspoäng , studieförb. program
Betygspoäng, yrkesförb. program

Boden Luleå Piteå
13,8
14,5
13,5
15,1
15,3
14,2
13,1
13,3
13,4

Älvsbyn 4-kanten
15,2
14,3
15,0
14,9
13,1
13,2

Många yrkesförberedande program kan göra att skolan får ett lägre medelvärde.
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SUMMERING AV UTVECKLINGEN
På nationell nivå och även lokalt har mycket hänt inom gymnasieområdet de senaste 20 åren.
Under 1990-talet kommunaliserades skolan, fria skolval och friskolor infördes. Flera studier visade
senare att elevernas skolresultat försämrats markant i alla ämnen efter dessa reformer.
Efter 2006 började gymnasieskolorna i 4-kanten samverka och eleverna i regionen har sedan dess
kunnat söka till utbildningar i de andra kommunerna på samma villkor som i sin hemkommun.
Nästa större förändring var den nya skollagen som trädde i kraft 2011 med t ex en förändrad
programstruktur och tydligare verksamhetsansvar för rektorerna. En hög kvalité i undervisningen
poängteras i den nya gymnasieskolan. För att påskynda en förbättring av skolresultaten insamlas
data för öppna jämförelser av skolorna i Skolverkets databas och Skolinspektionen följa upp
kvalitén i skolorna. Utmaningen för gymnasieskolorna ligger i att använda de befintliga resurserna
på effektivast möjliga sätt.
Om man ser på utvecklingen de senaste tio åren i 4-kanten och jämför utvecklingen utifrån antal
elever, program/studievägar, lärare och verksamhetens kostnader, så framkommer att antalet
elever och lärare har minskat medan antalet program/studievägar och verksamhetens kostnader
har ökat. Läget är således ett annat idag än för tio år sedan. Se figurer nedan.
Tabell 15. Utvecklingen 2004-2013 elever, programutbud, personal, ekonomi och utbildningsresultat (Siris).
Elever
antal elever

kommun
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
4-kanten

år 2004 år 2013
1069
880
2719
2730
1573
1445
233
214
5575
5269

Programutbud
p g
antagna elever
år 2004
13
17
15
8
53

år 2013
13
21
19
7
60

Personal

Ekonomi

antal lärartjänster

totala kostnader milj k

år 2004
127
243
165
24
559

år 2013
96
232
134
28
491

år 2004 år 2013
84
92
233
245
126
148
18
25
461
510
Riksgenomsnitt

Betygspoäng
2004
14,2
14,4
13,7
13,2
13,9
13,9

2013
14
14,4
13,7
13,7
14
13,8

Den demografiska nedgången i antalet elever är tydlig, men skillnaden är inte så stor som det
skulle ha varit om en jämförelse hade gjorts med år 2007 eller 2008. Antalet elever har t ex
varierat i Luleå mellan två år med upp till 150 elever. Att antalet lärartjänster har dragit ner är en
följd av minskat elevantal och strävan efter en budget i balans. Kostnadsökningarna beror på
löneökningar, ökningar för lokaler och utrustning, elevhälsa, måltider m m. Se tabell på sidan 15
för analys av orsaker till kostnadsökningarna i olika kommuner. Att den genomsnittliga
betygspoängen har minskat i Boden, är oförändrad i Luleå och Piteå, har ökat i Älvsbyn kan bero
på en mängd faktorer. Bättre mått för utbildningens kvalité vore att använda betygspoäng för
studieförberedande och för yrkesinriktade program, då mixen påverkar det genomsnittliga värdet
om de slås samman och mixen kan variera för skolan beroende på söktryck.
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ANALYSER AV KRITISKA FAKTORER
En analys behöver göras av de kritiska faktorerna – elevunderlag och framtida kompetensbehov.
Idag saknas mer detaljerat underlag på regionnivå, något som behöver tas fram i samverkan av
ekonomer och HR-strateger i verksamheterna. Uppgifterna behöver bearbetas av specialister i
verksamheterna, så att de utformar ett gemensamt arbetssätt med samma avgränsningar och
definition av begrepp. Information bör vara på detaljnivå och omfatta alla faktorer som är
relevanta. Uppgifterna bör vara enkla att regelbundet uppdatera med befintliga
verksamhetssystem, så att beslut om den fortsatta utvecklingen av samverkan kan fattas på
korrekta grunder.

ELEVUNDERLAG
Elevprognoser har tidigare tagits fram för hela 4-kanten, senast 2010. Prognosen grundas på
uppgifter från 2009/2010 och är inte längre tillförlitlig. Vilka grundantaganden som görs har stor
betydelse för hur korrekt prognosen blir. Därför bör nya prognoser göras på samma sätt för alla
kommunerna.
Prognosen baseras på data från SCB om befolkningsutvecklingen för ungdomar i gymnasieåldern
och befolkningsförändringstrend i kommunen, men dessutom bör andra faktorer beaktas för att
kunna göra en prognos om det framtida antalet elever på gymnasieprogrammen. Uppgifter om
elevers tidigare val av skola och program samt antalet omval och avhopp bör också vägas in.

KOMPETENSBEHOV
Flera prognoser pekar på att en omfattande lärarbrist är nära förestående. Orsakerna är flera, bl a
stora pensionsavgångar, få sökanden till lärarutbildningarna, flyttrenden till storstäder, lärare som
saknar legitimation och behöver vidareutbildning, lärares ökade specialisering, karriärbyten m m.
Personalprognoserna har inte presenterats i kommunerna ännu och de görs på olika sätt. Därför
har varje kommun tagit fram uppgifter om pensionsavgångar för befintlig personal, så att vi kan få
en första uppfattning om omfattningen under de kommande tio åren i 4-kanten.
Tabell 16. Personalprognos +55, pensionsavgångar år 2014-2024 i 4-kanten. Källa: Kommuner i 4-kanten.
åa**
2,2
13,6
5,7
8,85
1,25
0,75
4,05
6,95
2,6

Programgemensamma
Lärare engelska
Lärare historia*
Lärare idrott
Lärare matematik
Lärare natur
Lärare religion*
Lärare samhälle*
Lärare svenska*
Lärare SVA*
Estetiska ämnen

3,5
1
2
6,75
1

Lärare bild
Lärare dans

åa**
6,65
4,5
0,5
0,1
0,75
0,7
0,5
6,65
1
1
5,5
2

Övriga ämnen

åa**

Lärare biologi*

0,9

Lärare ekonomi*

3
15,5
5
0

Lärare filosofi*
Lärare finska
Lärare fysik
Lärare geografi*

0

Lärare kemi*

1

Lärare moderna språk
Lärare psykologi*

3
7,35

Lärare sociologi

2

Lärare teknik

9,75

Lärare textil

Lärare media
Lärare musik
Lärare teater

29

Yrkeslärare
Yrkeslärare barn &
fritid
Yrkeslärare bygg*
Yrkeslärare el*
Yrkeslärare fordon*
Yrkeslärare handel*
Yrkeslärare
hantverk
Yrkeslärare hotell
Yrkeslärare
ind.teknik*
Yrkeslärare
restaurang
Yrkeslärare VVS
Yrkeslärare
vård/social omsorg

åa**
1
8
3
3,25
152

Övriga lärare
Specialidrottslärare
Speciallärare
Specialpedagog
Elevassistent

SUMMA
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* Luleå kommun har inte kunnat särskilja alla lärarkategorier pga begränsningar i deras verksamhetssystem. Lärarna är
sammanslagna för lärare hi/rel/geo/sh/fil/ps , lärare bio/ke/fy, lärare svenska/SVA, lärare ekonomi/handel och
yrkeslärare el/bygg/mek/styr.
** årsarbetare

Sammanlagt behöver minst 152 lärare rekryteras bara av den orsaken, 26 i Boden, 87 i Luleå, 31 i
Piteå och 9 årsarbetare i Älvsbyn. Sedan behöver även normal personalomsättning och
rekryteringsbehov av andra orsaker beaktas vid en uppskattning av kompetensbehoven.
Varje kommun har fått fylla i en mall baserad på en av kommunernas pensionsprognos struktur,
som utvecklats av utredarna. En gemensam genomgång behöver göras med ansvariga i varje
kommun för att säkerställa att uppgiften har tolkats och utförts på samma sätt. En mer detaljerad
sammanställning av personalprognoserna för 4-kanten finns i bilaga 4.
Redan idag är det svårt att rekrytera lärare till vissa tjänster på gymnasieskolorna i 4-kanten.
Vid samverkan mellan flera kommuner bör lärarresurser på en ort t ex kunna användas för att
säkra genomförandet av speciella utbildningsprogram på andra orter i regionen. Det kan medföra
resor i tjänsten under arbetstid för den aktuella läraren någon dag i veckan, kompletterat med
kontakt med eleverna via digitala medier.

ORGANISATIONSALTERNATIV
Samverkan kan organiseras på olika sätt beroende på vad ni vill uppnå.
Under utredningen har framkommit att de flesta är nöjda med nuvarande samverkan och vill att
den ska fortsätta, även om många inte vet så mycket om 4-kantssamverkan. Alternativet att
avbryta samverkan är få intresserad av. Däremot finns ett intresse i flera kommuner för utvidgad
samverkan, utan att ta ställning till organisationsform. Förutsatt att det är en fördel för alla
kommuner som deltar.
Under utredningen har olika röster framfört sina åsikter om framtida samverkan och ett ev.
bildande av ett kommunalförbund för gymnasieskolan i 4-kanten. De efterfrågar mer information.
Det finns de som är starkt emot ett bildande, då de inte ser det som positivt för personalen.
Medarbetare har tagit upp sin värsta farhåga, att mot sin vilja tvingas arbeta i annan kommun
under en längre tid. Det är dock inte något som tyder på att det skulle ske. Det finns även de som
ser att det är nödvändigt att ändra arbetssätt för att tillmötesgå elevernas behov och gärna vill
arbeta för utvecklad samverkan i ett gymnasieförbund. Se webbenkätsvaren i bilaga 2.

ALTERNATIVA ORGANISATIONSFORMER
Ansvarsfördelning mellan stat, kommun och verksamhet är tydlig.
-

Riksdag och regering fastställer nationella mål och riktlinjer i t ex skollag och läroplaner.

-

Kommuner/gymnasieförbund fördelar resurser och organiserar verksamheterna
utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas.
Skolorna/verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar.

-

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att
förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar också fram kursplaner,
betygskriterier och allmänna råd med mera.

30

22
Utredning av ev kommunalförbund för gymnasiet i 4-kanten

-

Skolinspektionen har tillsynsansvar vilket innebär att de kontrollerar att lagar och andra bestämmelser
som gäller för verksamheten följs. Skolinspektionen genomför också kvalitetsgranskning och
tillståndsprövning.

I princip finns tre organisationsalternativ för fortsatt och utvecklad samverkan; antingen ett
samverkansavtal, en gemensam gymnasienämnd eller ett gymnasieförbund. Varje
organisationsform har sina fördelar och nackdelar.
Fördelar med samverkansavtal är att det är enkelt att inleda en samverkan med ett avtal som
grund. Varje kommun behåller sitt inflytande över verksamheten. Grunden för ett samverkansavtal är en förtroendefull relation mellan parterna, så att konsensus kan nås inför beslut i varje
fråga. Det medför att beslutsprocessen blir relativt långsam och utgången osäker i varje fråga. Det
blir sällan genomgripande förändringar baserat på ett samverkansavtal och effekten blir osäker.
Vem som är ansvarig blir otydligt och tvister blir svårare att lösa. Parternas anpassning efter
avtalet är frivillig. Inga direkta sanktioner eller incitament finns för parterna att följa avtalet. Ett
samverkansavtal bör vara mycket tydligt skrivet för att organisationsformen ska fungera optimalt.
En gemensam nämnd medför att en kommun måste vara huvudman för nämnden. Till
värdkommunen överförs sedan gymnasieverksamheterna från övriga kommuner i en gemensam
gymnasieförvaltning. Fördelar med gemensam nämnd är den tydliga politiska styrningen.
Verksamhetsledning och administration hanteras till en kommun, vilket leder till en besparing
avseende administrativ personal. Nackdelar är att verksamheten från övriga kommuner överförs
till en kommun, som också övertar personalansvaret och blir arbetsgivare för anställda i andra
kommuner. En kommun får därmed verkställande verksamhetsansvar och i praktiken större
påverkansmöjlighet än övriga.
Fördelen med ett kommunalförbund är att det blir en ny gymnasieorganisation, som samtliga
kommuner kan påverka i lika stor grad. Samordning och målstyrning underlättas, då konkurrens
upphör, helheten blir tydlig och all information finns tillgänglig. Det verkställande ansvaret har en
förbundschef som agerar på uppdrag av en direktion. Organisationen blir en tydlig (juridisk) part
som kan företräda gymnasieverksamheten i regionen. Nackdelar är att ett omfattande
förberedelsearbete krävs i varje kommun och gemensamt i regionen, för att undvika misstag vid
starten som kan leda till ökande kostnader. Det medför en administrativ strukturförändring med
verksamhetsövergång för personalen, hyresavtal med kommunerna om lokaler och utrustning m
m. Det kommer dock inte att påverka elevernas utbildning.
I bilaga 5 jämförs samverkansformerna i en matris.
Samverkansavtal möjliggör inte gemensam styrning och ledning, gemensam utbildningsbudget
eller gemensam personalrekrytering. Varje kommun ska enligt kommunallagen sköta sina egna
uppgifter. Kommunallagen stödjer inte att kommuner via samverkansavtal har insyn eller
inflytande i varandras verksamheter. Den stödjer heller inte delegation till andra än den egna
kommunens politiker och tjänstemän.
En gemensam nämnd innebär ofta tidskrävande beslutsprocesser, där kommunfullmäktige i
respektive kommun involveras i beslutsfattande i flertalet frågor. En gemensam nämnd ingår i en
av medlemskommunernas organisation under en av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Kommunalförbund är den kommunalrättsligt konstruerade formen för att kunna samverka på ett
rättsligt korrekt sätt. Kommunalförbund är, till skillnad från gemensam nämnd, en egen juridisk
person, med fristående förhållande till samtliga medlemskommuner.
Källa: Staffan Wikell, Förbundsjurist SKL
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KOMMUNALFÖRBUND
I Sverige finns ett växande antal kommunalförbund på bl a utbildningsområdet. De största
förbunden hade nästan 3 000 elever och det minsta 31 elever år 2013. Den geografiska
spridningen är stor och gymnasieförbund finns i hela landet, från Lappland till södra Skåne.
År 2013 fanns tio gymnasieförbund och totalt gick 15 000 elever i deras utbildningsprogram.
Det var gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg med 654 elever, Jämtlands gymnasieförbund
(2 809), Kalmarsunds gymnasieförbund (2 990), Kunskapsförbundet Väst (2 819), Lapplands
Kommunalförbund (1 624), Norra Västmanlands utbildningsförbund (509), Sydnärkes
utbildningsförbund (1 228), Sydskånska gymnasieförbundet (1 639), Vårdförbundet Blekinge (31)
och Västerbergslagens utbildningscentrum (1 041).
Kommunalförbund kan organiseras på olika sätt och de beskrivna förbunden i omvärldsstudien är
exempel på det. De tre kommunalförbund för gymnasieskolan som har studerats är Hälsinglands
utbildningsförbund, Jämtlands gymnasieförbund och Lapplands kommunalförbund. Erfarenheter
från de tre ovan nämnda kommunalförbunden kan ge värdefull vägledning om kritiska moment
och framgångsfaktorer vid bildande av ett kommunalförbund för gymnasiet. De har funnits olika
lång tid, vilket ger information om kommunalförbundens olika utvecklingsfaser. Förutsättningarna
är liknande och samtliga föreslagna kommunalförbund finns i norra Sverige.
De aktuella gymnasieförbunden var alla i en liknande situation om kommunerna i 4-kanten och de
hade sedan tidigare samverkansavtal, men bedömde att de inte kunde nå målet med ett
långsiktigt hållbart programutbud som skulle gynna ungdomarna i samtliga kommuner utan att
bilda ett kommunalförbund.
De aktuella gymnasieförbunden anser att syftet med förändringen har uppnåtts. Det har lett till
en förbättring för eleverna, ett tydligare programutbud, resurserna har räckt till att starta nya
program och att kvalitén har höjts i undervisningen. Det har dock lett till ökade kostnader initialt
pga brister i förberedelsearbetet, t ex fel i det ekonomiska underlaget vid start, brister i
planeringsunderlag, oklarheter avseende vem som är ansvarig för vad m m.
HÄLSINGSLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND
Ett kommunalförbund är under bildande för interkommunalt samarbete mellan gymnasie- och
vuxenutbildningarna i Hälsinglandsregionen, kallad Hälsingslands utbildningsförbund.
Hälsinglands utbildningsförbund omfattar kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig.
Ett inriktningsbeslut om ett gemensamt kommunalförbund togs i mars 2013 i samtliga kommuner.
Då även i Hudiksvall, som senare beslutat att avvakta. Ett projekt med gemensamma arbetsgrupper startade hösten 2013, för att förbereda och ta fram gemensamma överenskommelser
inom olika områden. Förbundsordningen antogs i kommunernas kommunfullmäktige under maj augusti 2014 och ett kommunalförbund bildades i september. Verksamheten startar fr o m januari
2015 med att en förbundschef anställs och ett mindre kansli bemannas. Inrangeringsförhandlingar
genomförs sedan, så att verksamhetsövergång kan ske i januari 2016.
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Figur 4. Organisation av kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland.

Figuren visar hur utbildningsförbundets kommer att organiseras.
Styrkor med ett förbund som påtalas i Hälsingland är t ex att:
+
+
+
+
+

Kommunerna kan erbjuda ett stort programutbud till ungdomar
Nya program kan lättare startas och näringslivet har en samtalspart
Verksamhetsplanering underlättas liksom samarbete i en gemensam organisation
Arbetet kan organisera mer kostnadseffektivt
Lättare att t ex söka EU-medel till projekt

Svagheter med ett förbund som har diskuterats är t ex att:
−
−
−
−
−

En särskild gemensam organisation bildas med en egen politisk styrning
Verksamhetsövergång krävs för personal som anställs i förbundet
Det innebär en strukturell och administrativ förändring för varje kommun
Kräver ett nytänkande i organisationen och måste förankras väl på olika nivåer
Ett gemensamt förarbete krävs före start för att få samsyn och initiera nya arbetssätt

JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND
Jämtlands Gymnasium är en kommunal utbildningsleverantör med sju olika campus spridda i fyra
kommuner. Huvudman för verksamheten är Jämtlands Gymnasieförbund. Det är ett samarbete
mellan Bräcke, Krokom, Ragunda, och Östersunds kommuner. Jämtlands Gymnasieförbund är
organiserat i fem rektorsområden med ett förbundskansli. Arbetet leds av en politiskt tillsatt
direktion och har en ledningsgrupp bestående av förbundschef, biträdande förbundschef samt
fem områdeschefer.
Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund för gymnasieskolan i regionen. Sedan några
år ingår även Naturbruksskolan och även vuxenutbildning på vissa orter, då det finns uppenbara
synergieffekter och underlättar för eleverna.
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Figur 5. Organisation av kommunalförbund för gymnasieutbildning i Jämtland

Samma styrkor och svagheter finns med förbundet som har nämnts tidigare, men dessutom:
+
+
+
+
+

Alla kommunerna kan idag påverka gymnasieutbildningen
Bättre för eleverna med högre kvalité på utbildningarna
Programutbudet har renodlats, dubbla program finns inte längre på samma ort.
Gymnasieverksamheten är idag kostnadseffektiv och organisationsstrukturen tydlig
En ny gymnasieskola har kunnat byggas (Fyrvalla) och små gymnasieskolor (Bräcke och
Bispgården) har kunnat utvecklas
+ Varumärket är starkare och gymnasieskolan tar marknadsandelar från privata skolor
− Kräver verksamhetsstyrning, planering och uppföljning på mer avancerad nivå
− Kan lätt bli kostnadsdrivande om det saknas rätt ekonomiskt underlag

LAPPLANDSGYMNASIUM
Lapplands Gymnasium är ett kommunalförbundet där fyra kommuner i norra Norrbotten
samverkar. 2010 gick Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuners gymnasieskolor samman,
organiserade i Lapplands kommunalförbund. Den gemensamma gymnasieorganisationen har fyra
skolenheter och totalt drygt 2000 elever.
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Figur 6. Lapplands kommunalförbunds organisation.

Lapplands gymnasium är en egen förvaltning inom Lapplands kommunalförbund.
Kommunalförbundet är ett flersaksförbund, dvs. kommunerna samverkar i flera olika frågor via
förbundet t ex upphandlingar och vuxenutbildning. Lapplands gymnasium styrs av en egen nämnd
och har ett eget kansli. Kansliet är decentraliserat och medarbetarna är placerade i kommunerna,
men har virtuella morgonmöten varje dag.
Styrkor och svagheter med kommunalförbundet som har framkommit är följande.
+
+
+
−
−
−
−

Programutbudet är större för ungdomarna än vad det hade varit annars
Alla kommunerna kan påverka gymnasieutbildningen
Nya arbetssätt och distansundervisning har kunnat utvecklas
Årliga påminnelser krävs i Kommunfullmäktige i varje kommun om grundtanken
Kräver tydlig verksamhetsstyrning och korrekta ekonomiska förutsättningar
”Fria nyttigheter” istället för hyresavtal försvårar gränsdragningen och ger en gråzon
Olika verksamhetssystem och IT-lösningar behöver samordnas tidigt

JÄMFÖRANDE ANALYS
Vid en statistisk jämförelse av gymnasieförbunden med ett ev. gymnasieförbund i 4-kanten
framkommer följande.
• Fyrkanten har fler elever och färre konkurrenter än de aktuella gymnasieförbunden.
• Kostnaderna är ungefär desamma i gymnasieförbunden som i kommunerna. Det som framgår
är dock att större gymnasieskolor har lättare att kunna bedriva en kostnadseffektiv utbildning.
• När det gäller utbildningsresultat finns inga större skillnader mellan elever som går i
gymnasieförbund eller i kommunens gymnasieskola.
I bilaga 6 beskrivs skillnaderna mellan gymnasieförbunden mer i detalj. Underlag till den
statistiska analysen finns i bilaga 7.
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FÖRSLAG
Vi föreslår att förberedelser påbörjas för att starta ett kommunalförbund med en direktion,
förutsatt att deltagande kommuner vill utveckla och konkretisera 4-kants samverkan.
Ett gymnasieförbund behöver inrättas om ett närmare samarbete ska kunna utvecklas med
gemensam verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning inom gymnasieskolan, då det inte är
lagligt att göra det vid ett samverkansavtal. Ett förbund har också möjlighet att arbeta med mer
flexibla lösningar för elever som vill pröva andra studieformer. Om gymnasieutbildningarna
samplaneras i större utsträckning så är det fördelaktigt för samtliga kommuner, förutsatt att det
genomförs på ett genomtänkt sätt och inte forceras fram. Ett gediget förberedelsearbete behöver
dock göras och processen kommer att ta viss tid.
Det finns ett behov av nytänkande för hur samverkan av gymnasieutbildningarna kan organiseras
inom 4-kanten, för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomarna mer och bättre utbildning
med befintliga resurser. Kommunernas resurser är begränsade, men strävan finns att höja
kvalitén i undervisningen och långsiktigt säkra ett brett programutbud för gymnasieungdomar i 4kanten. En ny gränsöverskridande arbetsorganisation kan vara nyckeln, förutsatt att den grundas
på regionövergripande analyser, utarbetas gemensamt och med hög delaktighet. Idag är nyttan
med att samverka och att eventuellt bilda ett kommunalförbund inte tydlig för alla. Det ses inte
som en lösning på problem och begränsningar i nuvarande verksamhet, utan mer som ett hinder
för att lösa dem. Det kan bero på förändringströtthet och osäkerhet på vad det skulle innebära.
När samverkan startade 2006 var läget ett annat än det är idag. Elevminskningen stod för dörren
och skulle fortsätta under en längre tid. Anpassningar har gjorts i kommunerna, i varierande grad.
Nu är trenden neutral eller försiktigt stigande. Kommunerna står inför nya utmaningar med stora
pensionsavgångar bland gymnasielärarna under kommande 10 år. Ett gott arbete har gjorts med
att lägga grunden för 4-kantssamverkan och börja förankra visionen. Gymnasiereformen med
anpassning av undervisningen efter nya kursplaner har varit i fokus för utvecklingsarbetet under
senare år och utveckling av samverkan mellan skolorna har inte prioriterats på skolorna.
Implementeringen av gymnasiereformen pågår och gymnasieskolorna behöver också förbättra
sina verksamheter. Det kan då vara svårt att ha energi över till annat utvecklingsarbete. Samtidigt
finns det andra medarbetare som gärna skulle arbeta med utvecklingsprojekt för utvidgad
samverkan mellan gymnasieskolorna och som har konkreta idéer om vad som behöver göras.
Organisationsformen är då mindre viktig, istället är elev och verksamhetsnyttan central. Flera
konkreta förslag på ändringar av arbetsorganisationen har lagts i webbenkäten till anställda i
gymnasieskolorna som bör studeras närmare. Några av dem bedöms endast vara genomförbara i
ett gymnasieförbund, pga den samordning och uppföljning som krävs. Se bilaga 2.
Skollagen hindrar idag kommuner från att i samverkan t ex kunna dela på genomförandet av ett
utbildningsprogram för en elev, då myndighetsutövning som betygsättning bara får utföras av en
och samma huvudman. Förändringar i lagstiftningen kan dock komma, då flera kommuner önskar
utveckla möjligheten till distansundervisning för elever som t ex vill göra praktik på hemorten.
Lärarnas arbetstid behöver också användas effektivare, då antalet gymnasielärare minskar med
obesatta tjänster i kommunerna som följd och program som ofrivilligt måste läggas ner.
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MÅLBILD
Gymnasieskolan är en central verksamhet i varje kommun och samverkan mellan kommunerna
kan organiseras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå med den. En tydlig målbild är därför
viktig. Det är den gemensamma ambitionsnivån och motivationen i organisationen för
genomförandet som sätter gränserna för vad som kan åstadkommas via samverkan.
Syftet med närmare samverkan och en gemensam organisation har delvis formulerats i
samverkansavtalet och målsättningen har även styrkts av intervjuer, workshops och förslag i
webbenkäten. Målsättningen och möjliga strategier kan t ex sammanfattas på följande sätt.
•

Ett stort och brett programutbud för elever oberoende av hemort.
Ett gemensamt samordnat programutbud sänker kostnaderna för befintliga utbildningar
och frigör resurser till fler program/inriktningar. En samordning innebär även ett lärande av
varandra för lärarna och att goda exempel kan få genomslag. Det är även positivt för
kompetensförsörjningen, vid tillfällig frånvaro och för att attrahera fler lärare att flytta hit.

•

Hög kvalité på gymnasieutbildningarna som leder till att eleverna får högre studieresultat än
riksgenomsnittet. Program som kan genomföras varje läsår underlättar planering och
möjliggör fördjupade kunskaper. Lärarna kan specialisera på sina områden, vilket bör öka
kvalitén på utbildningen. Nätverkande för att betygssättning och bedömningar ska vara lika.

•

Gymnasieutbildningar på varje ort, så att ungdomar kan stanna på hemorten.
Det kan t ex möjliggöras av att programgemensamma ämnen tillhandahålls på hemorten
medan programspecifika ämnen läses på andra orter. Ett annat exempel är samordnade
kurser varje årskurs, som underlättar om elever byter studieort.

•

Nära kontakt med näringslivet och en anpassning av programutbudet efter den lokala
arbetsmarknadens behov.

•

Ett nära samarbete mellan de lokala grundskolorna samt vuxenutbildningarna eftersträvas.

•

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Ovanstående är ett förslag på hur målen kan uttryckas, så att de blir tydligare för alla berörda vad
som kan uppnås med närmare samverkan i regionen och hur det kan gå till. Det är dock genom
fortsatt arbete, diskussioner och överenskommelser som visionen kan förverkligas. Under
workshoparna har flera uttryckt att de delar samverkansgruppens strävan, om fokus är på
utveckling för att förbättra för eleverna och utveckla verksamheten, inte att minska kostnaderna.
Målbilden behöver förtydligas ytterligare med målvärden och mätmetoder angivna på fler
områden än idag och ur ett större perspektiv. Se nuvarande mål i avtalet på sidan 7. För
verksamhetsstyrningen och uppföljning bör dessutom en realistisk målstyrningsmodell tas fram
med fokus på elevernas studieresultat. Lämpliga indikatorer väljs för att beskriva förutsättningar,
processen och resultatet så att eventuella effekter av förändringsarbetet kan utläsas.
En närmare beskrivning av hur bildandet av ett kommunalförbund för gymnasieskolorna kan gå till
är en del av uppdraget. Vi fokuserar på det i nästa avsnitt.
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GYMNASIEORGANISATION
Vid bildande av ett gymnasieförbund föreslås att ett kommunalförbund med en direktion inrättas.
Alternativet med fullmäktige kan lätt leda till extra kostnader och en dyrare verksamhet än idag.
Organisationen skulle kunna se ut som i figuren nedan, förutsatt att alla kommuner beslutar att
delta i samverkan även i fortsättningen. Strukturförändringen påverkar administrationen mer än
verksamheten. En förbundschef skulle anställas och ett mindre samverkanskansli på ca 5 -7
personer skulle arbeta med samordning av gymnasieverksamheten i regionen.
Figur 7. Organisation av 4-kantens gymnasieförbund.

GYMNASIESÄRSKOLA

Gymnasiesärskolan skulle kunna finnas på 3 eller 4 orterna beroende på hur arbetet organiseras.
En närmare samverkan med Naturbruksgymnasiet skulle kunna utvecklas i olika program/kurser,
trots skilda huvudmän.
I direktionen skulle alla kommuner ha lika stort mandat, men hur många beror på hur många
kommuner som deltar i förbundet. Förslagsvis skulle 4 personer delta från varje kommun,
kompletterat vid behov med sakkunniga i olika frågor. Detta för att direktionens inte ska bli för
stor, utan förbli handlingskraftigt. Det är dock viktigt att den även blir representativ för
kommunens styrning.
Förbundsdirektionen skulle bestå av åtta (8) ledamöter och (8) ersättare, totalt 16 personer. Varje
medlemskommun skulle utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Förbundsdirektionen skulle
ha en ordförande och en vice ordförande, som direktionen själv väljer bland sina ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden får inte representera samma medlem.

PLACERING
Olika argument finns för var ett samverkanskansli bör placeras.
Ett alternativ är att ha ett decentraliserat kansli med personer som arbetar för förbundet på olika
orter och i nära samverkan med skolorganisationen på plats. Det kan underlätta kontakten mellan
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de lokala rektorerna och de centrala specialisterna. Samtidigt består kansliet av få personer som
behöver utveckla verksamheten tillsammans, få igång verksamheten och finnas tillgängliga på en
adress . Det gör att medarbetarna kommer att få resa inom 4-kanten och fördela sin arbetstid
mellan olika orter. En flexibilitet behöver finnas vid varje medarbetares placering.
Ett annat alternativ är att bygga upp ett geografiskt placerat samverkanskansli. Idag är
samverkanskansliet placerat i Luleå och det skulle troligen vara enklast att bygga ut det befintliga
kansliet med 3-5 tjänster. Ett annat argument för en placering av kansliet i Luleå är att den största
gymnasieverksamheten finns i kommunen, med ca hälften av alla elever som skulle utbildas i ett
gymnasieförbund. Vi vill dock föreslå att en annan ort väljs som sätesort, då det idag finns en
uppfattning om att ”allt hamnar i Luleå” och det kan bli en fördel i utvecklingsarbetet att kansliet
är placerad på en mindre ort mitt i regionen, t ex Boden eller Piteå.

ADMINISTRATIVA RESURSER
Kansliet bör vara en mindre enhet bestående av 5-7 personer och deras uppgift är att samordna
och planera verksamheten inom gymnasiet i 4-kanten som en helhet och leda utvecklingsarbetet.
Samverkanskansliet kommer att arbeta mycket med resursfördelning och samordning av
nuvarande gymnasieverksamheter i kommunerna. De bör vara specialister på respektive område
och ska ta fram beslutsunderlag till direktionen, utarbeta system för verksamhetsstyrning,
kompetensförsörjning, ekonomiska prognoser m m. De tjänster som behöver tillsättas på kansliet
är förbundschef, förbundsekonom/controller, utbildningsstrateg och HR-strateg, utöver befintliga
tjänster som utvecklingsledare och handläggare på antagningsenheten.
Övriga medarbetare knutna till förbundskansliet placeras på gymnasieskolor på de orter där de
var anställda före verksamhetsövergång. ”Stödfunktioner” som är placerade på gymnasier erbjuds
som regel att följa med in i förbundet med fortsatt placering ute på gymnasiet eller lärcentra t ex
specialpedagoger, IT-pedagoger, projektsamordnare, skol-bibliotekarier, administratörer, vissa
redovisningsekonomer, studie- och yrkesvägledarna (SYV).
Tjänster som köps från respektive hemkommun är elevhälsa (skolsköterska, kurator, psykolog),
skolmåltider, lokalvårdare, administration av skolskjutsar, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare,
bilpool,. Tjänster som köps från en kommun kan vara HR/PA och löneadministration, IT-drift,
redovisningsekonom, ekonomisystem, bank och finanslösningar. Ersättningen för utförda tjänster
ska motsvara faktisk kostnad (självkostnad). Medlemskommunerna ska i samverkan utarbeta
kalkylmallar för beräkning av självkostnader. Under tiden från bildandet fram till starten svarar
kommunerna själva för sina kostnader för arvoden m.m. till förtroendevalda samt för kostnader
för annan personal som utför arbete åt Förbundet.

LOKALER OCH UTRUSTNING
Förbundet bör hyra lokaler i första hand av medlemskommunerna. Relativt korta kontrakt gör de
möjligt för förbundet att säga upp övertaliga lokaler. Medlemskommunerna kan komma överens
om att all lös egendom på skolenheterna överlåts till förbundet. Förbundet kan överta inventarier
och annan lös egendom till bokförda värden. Vid uthyrning av lokaler och eventuell utrustning
skall hyresnivån förslagsvis utgöras av självkostnaden för kommunen. Det är sedan upp till
parterna att komma överens om hyresavtalets längd.
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Om förbundet beställer en kostsam ombyggnation eller liknande och sedan går ur lokalen innan
den är betald, skulle förbundet kunna ersätta medlemskommunen enligt samma principer som på
öppna marknaden. Förbundet skulle överta medlemskommunernas tecknade externa hyresavtal i
samband med bildandet av förbundet, om inget annat överenskommes.

KONSEKVENSER
Införandet av ett kommunalförbund är ett ekonomiskt nollsummespel, men leder till bättre
resursanvändning. På sikt kan det leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet och t ex minskad
administration, då det som idag görs i fyra kommuner skulle göras av en enhet. Den
administrativa servicenivån till medlemskommunerna i gymnasiefrågor och verksamhetsstyrning
skulle utvecklas, vilket ger en bättre överblick och handlingsberedskap i regionen.
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling av lärare kan enklare samordnas, vilket borde
förenkla för gymnasieskolorna att anordna och driva utbildningar med god kontinuitet. Ett vässat
programutbud med bästa möjliga lärarkompetens på programmen bör stärka regionens
konkurrensförmåga. En ändring av programutbudet kan leda till besparingar på program, då t ex
nya investeringar i liknande utrustning inte behöver göras på flera orter. Det är resurser som kan
användas till att utveckla andra utbildningar.
De ekonomiska konsekvenserna är idag inte möjliga att beräkna, då ambitionsnivån och
genomförandet är avgörande för vad kostnaderna blir. Det är viktigt att ta lärdom av andra
gymnasieförbund och ta tiden att gemensamt utreda olika frågor, istället för att skjuta upp frågor
som senare kan vara svåra att lösa. Det finns en risk för suboptimering om beräkningarna görs
skyndsamt samt att alla kostnader för gymnasieskolorna inte beaktas, vid beräkning av
gymnasieförbundets behov av ekonomiska medel för att driva gymnasieverksamheten i 4-kanten.
I intervjuer och workshops under utredningen har det framkommit att en oro finns hos personal
och politiker för att förlora gymnasieutbildningen i kommunen om gymnasieorganisationen skulle
förändras, men det behöver inte ske. Oavsett organisationsform kan det skrivas in i
överenskommelsen mellan kommunerna att gymnasieutbildning ska bedrivas i samtliga
kommuner i 4-kanten även i framtiden, på samma sätt som även andra faktorer kan regleras.

FÖRBUNDSORDNING
Förbundsordning baseras på överenskommelser om vad som ska gälla mellan kommunerna för
det aktuella kommunalförbundet. Förbundsordningen är det dokument som är formellt styrande
för vad och hur förbundet ska verka. Här beskrivs förbundets ändamål, politisk organisation,
kommunernas insyn/inflytande och ekonomiska förutsättningar. Se förslag i bilaga 8.
Förbundsordningen bör kompletteras med ett konsortialavtal, ett dokument som riktar sig till
medlemskommunerna och befäster vad man är överens om när det gäller förbundets styrning och
utveckling. Det är ett avtal mellan kommunerna där formerna för samarbetet inom förbundet
regleras. Avtalet är inte i sig formellt styrande för förbundet, men blir ett styrdokument för
medlemskommunerna och därmed styrande för vilka direktiv medlemskommunerna ska ge till
sina representanter i förbundet. Även andra dokument behöver tas fram som t ex förslag till
riktlinjer för framtagande av program-/utbildningsutbud i förbundet, ägardirektiv, reglemente,
hyresavtal m m.
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GENOMFÖRANDEPLAN
-

Bildande av ett gymnasieförbund gynnar gymnasieungdomarna i samtliga kommuner i 4-kanten,
förutsatt att starten genomförs med hög delaktighet så att fördelarna blir konkreta.

-

Införande bör göras i steg och föregås av ett förberedelsearbete i gemensamma arbetsgrupper
inom regionen med uppdrag att ta fram detaljerade förslag under ledning av en projektledare.

- Lärdomar från andra gymnasieförbund bör användas för att undvika deras misstag, t ex bör känsliga
frågor tas upp och redas ut före bildandet av gymnasieförbundet.
Bildandet av ett kommunalförbund är till stor del en administrativ strukturförändring, som
möjliggör andra arbetssätt. Planeringen av genomförandet kan summeras och åskådliggöras som
ett stegvist arbete i en process. Processen bör engagera ansvariga och medarbetare på olika
nivåer i varje kommun.
Figur 8. Process vid förslagets genomförande

Processen kan delas in i olika steg. Först interna diskussioner om förslaget. Efter ett ev.
inriktningsbeslut kan ett projekt starta med gemensamma arbetsgrupper som förbereder och
arbetar med att ta fram underlag på olika områden. Underlaget sammanställs inför ett beslut i
kommunfullmäktige i varje kommun om förbundsordningen kan godkännas och ett
gymnasieförbund bildas. Förbundet bildas när samtliga kommuner fattat beslut. Sedan
utannonseras tjänsterna och från 1 januari 2017 är kansliet en juridisk person med anställda.
Därefter kan arbetet med ett nytt programutbud starta och till hösten görs en ny programkatalog.
Den 1 januari 2018 blir förbundet arbetsgivare för gymnasieanställda. I augusti börjar sedan de
första eleverna på de nya programmen. I bilaga 9 finns en mer detaljerad tidsplan för
genomförandet.
Inledningsvis bör det tydliggöras vad parterna vill uppnå med samverkan, vad som är
målsättningen och hur verksamhetsstyrningen ska ske samt vilken samverkansform som föreslås
av varje kommun. Genom projektet påbörjas efter ev. inriktningsbeslut en samplanering med en
gemensam inventering av förutsättningarna i arbetsgrupper med olika uppdrag. Internt underlag
behöver samordnas och nya arbetsmodeller tas fram. Gemensamma beräknings- och
ersättningsmodeller utarbetas. Gemensamma planeringsverktyg utarbetas för t ex kompetensförsörjningsbehov och elevprognoser. Kostnader för gymnasieskolan inventeras i hela kommunorganisationen liksom befintliga personalresurser. Avtalslösningar diskuteras avseende lokaler,
utrustning och kommunala tjänster. Kostnader för försäkringar och licenser då en ny huvudman
skapas är exempel på andra detaljfrågor som måste klarläggas. Förbundsordningens innehåll,
liksom konsortialavtal, planerings- och ägardirektiv diskuteras och utkast tas fram.
Gymnasieskolornas verksamhet på varje ort berörs först efter att ett nytt programutbud har tagits
fram och beslutats. En ny resursfördelning och kompetensförsörjningsplan görs då utifrån det
framtida programutbudet.
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BILAGA 1. UTREDNINGSUPPDRAG

Uppdrag: Utredning av ev.kommunalförbund för gymnasieskolan i 4-kanten
Utredningen ska innehålla en omvärldsstudie och en organisationsutredning med förslag till möjlig
framtida organisation av ett kommunalförbund för gymnasieskolorna i 4-kanten, inkl. förbundsordning samt genomförandeplan.
Utredningen omfattar ett kommunalförbunds framtida organisering, lokalisering och
administrativa funktioner. Skriftlig rapport lämnas senast 2014-12-10.
Figur 9. Process vid genomförande av utredningen

Utredningens metod
En anpassning har gjorts utifrån förutsättningarna av den arbetsmetod som har använts för att få
en process med större delaktighet och förslag som är anpassade till den aktuella situationen.
Arbetet har bedrivits stegvis och materialet har bearbetats fortlöpande.
1.

Inledande intervjuer med nyckelpersoner i varje kommun
- Inledande individuella intervjuer har gjorts med nyckelpersoner som utvecklingsledare på
samverkanskansliet, skolchefer, gymnasieskolans verksamhetsansvarige rektorer och
nämndordföranden i varje kommun samt med t ex gymnasiesärskolechef, administrativ
chef, ekonom, personalchef.
-

2.

Besök i samtliga kommunala gymnasieskolor samt Grans Naturbruksskola.
Omvärldsstudie av tre kommunalförbund för gymnasieskolan - Hälsinglands, Jämtlands och
Lapplands kommunalförbund.

Material till omvärldsstudien har insamlats via:

3.
4.

-

Dokumentstudier av verksamhetsdokumentation och data som elevernas resultat,
utbildningsstatistik, ekonomiska effekter m m.

-

Intervjuer med nyckelpersoner inom tre kommunalförbund om deras organisation,
resursfördelning, samverkan och utbildningsprogram m m.
Workshop under en ½ dag med olika intressenter som deltagare i samtliga kommuner på
temat ”Vår framtida gymnasieskola”.
Webbenkät till anställda inom gymnasieskolorna i 4-kanten på temat utvecklad samverkan.

Informationen inhämtades i parallella steg för att sedan summeras och analyseras.
5.

Nulägesanalys och framtagning av förslag baserad på tidigare insamlat material.
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BILAGA 2. PROGRAMUTBUD
Tabell 17. Sammanställning av programutbud inom 4-kanten efter antagningen 2013/2014.
Kommun

Gymnasieprogram

GY4

Boden Luleå Piteå Älvsbyn Totalt

Högskoleförberedande nationella program och inriktningar

5

10

8

5

28

Ekonomi progra mmet

x

x
x

x
x

4
10

Tekni kprogra mmet

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

2
4
4
4

Yrkesinriktade nationella program och inriktningar

5

10

11

2

28

x
x
x

x
x
x
x
x

Es teti s ka progra mmet: - Bi l d
- Da ns
- Es teti k o Medi a

x

- Mus i k
- Tea ter
Huma ni s ti s ka progra mmet
Na turvetens ka pl i ga progra mmet
Sa mhä l l s vetens ka ps progra mmet

Ba rn - och Fri ti ds progra mmet

x
x
x

Bygg- a nl ä ggni ngs progra mmet
El - och energi progra mmet
Fordons - och tra ns portprogra mmet

x
x
x

Ha ndel s - och a dmi ni s tra ti ons progra mmet
Ha ntverks progra mmet:- Fri s ör
- Texti l och des i gn

x
x

x

Hotel l - och turi s mprogra mmet

x

x

x

x
x
x
x
x
x

10

20
11

19
4

Indus tri tekni s ka progra mmet
Indus tri tekni s ka progra mmet - i ndus tri montör

x

Res ta ura ng- & l i vs medel s progra mmet
VVS- och fa s ti ghets progra mmet

x
x

VVS- och fa s ti ghets progra mmet - Indus tri rörmontör
Vå rd- och oms orgs progra mmet

Totalt nationella program och inriktningar
Övriga utbildningsprogram (som ingår i samverkan)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fl yg/Hel i kopter tekni k
Spets utbi l dni ng:

- mus i k
- da ns
- tea ter
- ma tema ti k

Progra mi nri kta t i ndi vi duel l t va l : - Bygg och a nl ä ggni ng
- El och energi
- Indus tri tekni s kt
- mot Ba rn och fri ti ds progra mmet
- Res ta ura ng och l i vs medel
- Vå rd och oms org
Yrkes i ntrodukti on mot:

2
3
3
2
2
2

Indus tri tekni s kt progra m
Res ta ura ng och l i vs medel s progra m

Totalt antal utbildningsprogram gymnasiet fyrkanten*

3
3
x

4

7

56
15
1
5

x

6

x
x
x

Bygg och a nl ä ggni ngs progra m

10

31

23

3

7

* Program utanför samverkan: Gymnasiesärskola, Naturbruksprogram, NIU-program, Introduktionsprogram.
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Tabell 18. Program 2013/14 med uppgifter om ort, antal platser, sökande, antagna och lediga platser.
Kommun
Piteå
Luleå

Program
Barn - och Fritidsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet

Piteå
Boden
Luleå

Bygg- anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn

Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet

Luleå
Boden
Piteå

El- och energi programmet
El och energiprogrammet
El- och energiprogrammet

Piteå
Piteå
Piteå
Älvsbyn
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Boden

Estetiska programmet
Estetiska programmet
Estetiska programmet
Estetiska programmet
Estetiska programmet - Bild
Estetiska programmet - Dans
Estetiska programmet - Estetik o Media
Estetiska programmet - Musik
Estetiska programmet - Teater
Estetiskaprogrammet

Luleå

Flyg/Helikopter teknik

Boden
Piteå

Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Luleå
Piteå

Handels- och administrationsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet

Luleå
Luleå

Hantverksprogrammet - Frisör
Hantverksprogrammet - Textil och design

Älvsbyn

Hotell- och turismprogrammet

Luleå
Piteå

Humanistiska programmet
Humanistiska programmet

Luleå
Piteå
Piteå

Industritekniska programmet
Industritekniska programmet
Industritekniska programmet-rörmontör

Älvsbyn
Boden
Luleå
Piteå

Naturvetenskapliga programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Antal Lediga Antal
Platser Sökande antagna platser orter
24
96
24
0
30
106
19
9
54
202
43
9
2
48
171
48
0
32
122
31
1
32
115
30
0
112
408
109
1
3
32
85
22
10
116
345
116
0
30
87
30
0
16
13
3
13
194
530
171
23
4
32
134
31
0
12
60
12
0
32
131
32
0
76
325
75
0
3
10
20
10
0
20
59
20
0
16
38
13
3
10
4
0
0
15
48
15
0
0
13
0
0
15
63
15
0
15
39
12
3
0
20
0
0
32
35
13
19
133
339
98
25
10
28
58
25
3
1
28
58
25
3
1
48
162
43
5
32
102
32
0
80
264
75
5
2
24
128
24
0
24
68
24
0
48
196
48
0
2
17
92
17
0
0
11
0
0
17
103
17
0
2
40
29
8
32
40
29
8
32
1
0
49
0
0
0
17
0
0
0
66
0
0
2
26
89
18
7
28
124
28
0
0
11
0
0
54
224
46
7
3
16
22
11
5
32
85
26
215
103
245
102
1
30
86
30
0
181
438
169
221
4
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Forts. Tabell 18. Program 2013/14 med uppgifter om antal platser, sökande, antagna och lediga platser.

Kommun
Boden
Piteå
Luleå
Älvsbyn
Boden
Luleå
Piteå
Luleå
Piteå
Luleå
Luleå
Luleå
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Piteå
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
Piteå
Piteå
Piteå

Antal Lediga Antal
Platser Sökande antagna platser orter
32
44
12
20
0
16
0
0
32
120
31
0
64
180
43
20
3
Samhällsvetenskaps programmet
16
24
9
7
Samhällsvetenskapsprogrammet
32
130
32
0
Samhällsvetenskapsprogrammet
116
401
116
0
Samhällsvetenskapsprogrammet
30
93
24
6
194
648
181
13
4
Spetsubidlning - musik
8
15
8
0
Spetsutbildning - dans
14
18
0
0
Spetsutbildning - Teater
6
9
6
0
Spetsutbildning dans
4
10
4
0
Spetsutbildning i matematik
13
21
11
2
45
73
29
2
5
Teknikprogrammet
32
89
29
3
Teknikprogrammet
87
246
87
0
Teknikprogrammet
60
114
58
2
Teknikprogrammet
16
17
9
7
195
466
183
12
4
VVS- och fastighetsprogrammet
13
85
13
0
VVS- och fastighetsprogrammet
16
75
16
0
VVS- och fastighetsprogrammet - Industrirörmontör
12
64
12
0
41
224
41
0
3
Vård- och omsorgsprogrammet
28
49
6
22
Vård- och omsorgsprogrammet
46
99
28
16
Vård- och omsorgsprogrammet
24
68
24
0
Vård- och omsorgsprogrammet
16
10
1
15
114
226
59
53
4
Yrkesintroduktion mot Bygg och anläggning
0
14
0
0
Yrkesintroduktion mot Industriteknik
10
21
10
0
Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedel
16
19
13
3
26
54
23
3
3

Program
Restaurang- & livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedel
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
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Tabell 19. Programutbud utifrån ort med uppgifter om antal platser, antagna och lediga platser 2014/2015.
Program
Kommun
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Älvsbyn
Älvsbyn
Älvsbyn
Älvsbyn
Älvsbyn
Älvsbyn
Älvsbyn
Älvsbyn

Studievägar

4-kanten

SUMMA

Platser

BA

27

0

49

84%

27

19

24

EE

12

0

11

100%

12

12

2

EK

32

4

21

100%

28

25

1

ESMUS

32

15

14

86%

17

12

1

FT

48

0

65

49%

48

22

29

NA

32

5

24

96%

27

26

1

RL

32

15

13

92%

17

12

1

SA

35

0

35

86%

35

30

4

TE

32

0

32

97%

32

30

3

VO

28

17

15

93%

11

9

7

310

56

279

81%

254

78%

73

84%
84%
94%
83%
74%
0%
60%
40%
90%
43%
0%
50%
59%
25%
40%
50%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
64%
85%
43%
44%
67%
75%
89%
83%
91%
76%
95%
82%
74%
68%
91%
76%
95%
93%
69%
92%
90%
74%
83%
71%
100%
75%
86%
56%
100%
100%
100%
100%

30

90%
74%
84%
81%
93%
0%
75%
40%
73%
60%
0%
50%
71%
0%
41%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
76%
84%
36%
39%
71%
74%
86%
85%
88%
76%
95%
81%
78%
63%
97%
73%
96%
93%
71%
92%
92%
75%
88%
71%
100%
75%
83%
44%
100%

16

TOTALT

totalt

totalt

andel från
hemkommun

1:a val

7

104

55

37

68%

49

49%

4

1663

137

1659

77%

1526

72%

399

1,43

BA

30

0

38

Barn - och Fritid

BF

28

0

19

El- och energi

EE

31

0

33

Ekonomi

EK

113

0

127

Estetiska - bild/formgivning

ESBIL

15

0

19

Estetiska - dans

ESDAN

0

0

0

Spetsutbildning - dans

ESDAN0SR

4

0

5

Estetiska - estetik/media

ESEST

15

0

20

15

0

10

ESMUS

Spetsutbildning - musik

ESMUS0SR

5

0

7

Estetiska - teater

ESTEA

0

0

1

Spetsutbildning - Teater

ESTEA0SR

6

0

6

Handels- och administration

HA

24

0

22

Humanistisk

HU

0

0

4

Ha ntverk - Fri s ör

HVFRI

17

0

35

Ha ntverk - Texti l och des i gn

HVTEX

0

0

2

Yrkesintroduktion - Bygg och anläggning

IMPROBA

2

0

1

Yrkesintroduktion - Barn - och Fritid

IMPROBF

2

0

0

Yrkesintroduktion - El- och energi

IMPROEE

1

0

0

Yrkesintroduktion - Industriteknik

IMPROIN

1

1

1

Yrkesintroduktion - Restaurang och livsmedel

IMPRORL

1

0

1

Yrkesintroduktion - Vård- och omsorg

IMPROVO

Industritekniska

IN

25

0

14

Naturvetenskap

NA

103

0

103

Spetsutbildning - Matematik

NAMATVSR

14

0

14

Restaurang- och livsmedel

RL

31

0

36

Fl yg/Hel i kopter tekni k

RXFLY

28

0

24

Samhällsvetenskap

SA

116

0

134

Teknik

TE

87

0

99

VVS- och fastighet

VF

13

0

30

Vård- och omsorg

VO

44

2

45

773

3

850

31

TE
BA
El- och energi
EE
Fordons- och transport
FT
Naturvetenskap
NA
Ekonomi
EK
Samhällsvetenskap
SA
Industritekniska
IN
Vård- och omsorg
VO
Barn - och Fritid
BF
Handels- och administration
HA
Estetiska - estetik/media
ESEST
VVS- och fastighet
VF
Estetiska - musik
ESMUS
Yrkesintroduktion - Restaurang och livsmedel IMYRKRL
Spetsutbildning - dans
ESDAN0SR
VFVVS00R
VVS- och fastighet - Industrirörmontör
Estetiska - bild/formgivning
ESBIL
Yrkesintroduktion - Industriteknik
IMYRKIN
Humanistiska
HU
Yrkesintroduktion - Bygg och anläggning
IMYRKBA
Restaurang- och livsmedel
RL
Industritekniska - processteknik
INPRO
TOTALT
23

2

0

31
113
15
0
4
15
15
5
0
6
24
0
17
0
2
2
1
0
1
2
25
103
14
31
28
116
87
13
42
770

5
12
24
7
0
1
8
0
2
1
0
9
4
19
2
0
0
0
1
1
0
3
7
1
13
4
27
18
17
11
213

23

82%

61
48
32
32
30
30
25
28
24
24
24
20
16
14
6
8
12
9
10
0
0
0
0
453

84%

2
22
14
12
7
2
0
10
8
4
4
6
6
2
0
0
3
2
0
2
2
1
0
109

16

12

4

100%

4

75%

1

0

0

0

0

0

0%

0

HT

40

29

6

83%

11

45%

1

Naturvetenskap

NA

16

4

8

63%

12

50%

0

Samhällsvetenskap

SA

16

5

9

67%

11

64%

0

Teknik

TE

16

5

9

44%

11

27%

1

Vård- och omsorg

VO

0

0

1

100%

0

0%

1

Bygg- anläggning

Ekonomi

EK

Estetiska - estetik/media

ESEST

Hotell och turism

60
48
32
32
30
30
30
28
24
24
24
20
16
16
16
14
12
10
10
0
0
0
0
476

28

60
65
46
40
34
25
20
30
32
24
21
23
18
14
3
8
14
9
2
2
2
1
0
493

Teknik

TOTALT

andel från
hemkommun

71

10

TOTALT

andel från
hemkommun

36%
0%
50%
50%
38%
50%
50%
20%
25%
50%
37%
29%
44%
47%
23%
0%
0%
0%
21%
0%
0%
0%
0%
13%
17%
8%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
33%
36%
50%
22%
13%
32%
27%
6%
43%
25%
33%
19%
28%
31%
30%
0%
0%
44%
33%
43%
60%
13%
44%
25%
0%
0%
40%
33%
0%
0%
33%
50%
0%
31%
50%
0%
50%
0%
0%
50%
50%
50%

Bygg- anläggning

Estetiska - musik

Ej antagna

antal

ansökn.kod

Bygg- och anläggning
El och energi
Ekonomi
Estetiska
Fordons- och transport
Naturvetenskap
Restaurang- & livsmedel
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård- och omsorg

Förstahandssökande Antagna

lediga
platser
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BILAGA 3. RESULTAT WEBBENKÄT
Webbenkäten skickades till anställda i gymnasieskolorna inom 4-kanten utifrån listor från varje gymnasieskola, även vikarier fick enkäten. Antalet anställda är ca 560 personer på 496 tjänster.
Tabell 20. Webbenkätens svarsfrekvens.
Kommun

Antal svar Bortfall

Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
4-kanten

65
118
104
16
303

66
197
109
27
399

Totalt antal

Svarsfrekvens

131
315
213
43
702

50%
37%
49%
37%
43%

Totalt fick 702 anställda enkäten (inkl. vikarier). Svarsfrekvensen var 43 %. Övriga har valt att inte uttala sig.

1. Anser du att samverkan mellan gymnasieskolorna i 4-kanten bör utökas?
Tabell 21. Svar på fråga 1.

Frågealternativ
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
4-kanten
4-kanten %

1. Nej,
inte alls

2. Tveksamt

3. Ja, till
viss del

4. Ja,
absolut

Medelvärde

Antal
svar

Varför?/ Varför
inte? Antal
motiverade
svar.

18
22
53
1
94
31%

19
30
23
4
76
25%

20
44
23
7
94
31%

8
22
5
4
39
13%

2,28
2,56
1,81
2,88
2,26
100%

65
118
104
16
303

38
56
49
9
152

Exempel på motiveringar:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lärare från olika skolor bör få träffas och utbyta erfarenheter
Alla vinner på det. Kunskapsutbyte!
Vet ej vilka områden de samverkar kring idag.
Det finns ingen tid för det i tjänsten.
Svårt att veta, krävs mer information.
Bättre samverkan för mindre konkurrens mellan gymnasieskolorna.
Det blir för centralstyrt
Samverkan skall ske med utgångspunkten att samtliga gymnasieskolor får fördelar.
Organisationen blir för stor!
När det gäller gemensam kompetensutveckling samt betyg och bedömning.
Synkronisering av programplanerna.
Komplettera varandras utbud
Det går att göra samordningsvinster genom att byta tjänster mellan varandra.
Det är bättre att ha en lokal förankring.
Centralisering gynnar alltid den stora kommunen.
Genom samverkan kan vi ge våra ungdomar bättre förutsättningar att konkurrera med övriga i landet.
Ur ett lärarperspektiv är det en fördel om samma utbildning finns på olika orter.
Kanske inte bara en gymnasieby, utan en fyrkantsby där man "lånar" personal inom rimliga gränser.
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−
−
−
−

Bättre om man tydligare profilerar sig i de olika städerna.
Organisationen är för komplex, skillnaderna för stora mellan orterna och kommunikationen bristfällig.
Jag vill inte bli placerad på vilken skola som helst inom fyrkanten. Vill jobba där jag fått anställning.
Luleå Gymnasieskola är redan nu en tillräckligt stor enhet där det är svårt samverka.
T ex finns inget gemensamt kalendarie trots många års önskemål.

2. Inom vilka områden anser du att samverkan med andra kommuner bör utökas?
Tabell 22. Svar på fråga 2.
Frågealternativ
Kompetensutveckling av lärare
Utbildningsplanering
Programinnehåll
Marknadsföring av utbildningsprogram
Gemensamma utvecklingsprojekt
Inga områden
Stöd till antagna elever
Flexiblare studieprogram för eleverna
Gemensamma aktiviteter för skolorna
Verksamhetsuppföljning
Bemanningsplanering
Annat område. Specificera i fältet nedan.

Svarsprocent

Antal
svar

59,4%
33,3%
29,4%
25,7%
23,1%
19,1%
16,8%
16,2%
12,2%
6,6%
6,3%
3,6%

180
101
89
78
70
58
51
49
37
20
19
11
15
303

Specificering annat område
antal personer som svarat

Exempel på specificering av annat område där samverkan borde utökas:
− Utbyte mellan lärare i de olika kommunerna avseende lyckade eller misslyckade projekt, nya idéer,
miniseminarium och särskilt erfarenheter inom gymnasiesärskolan.
− Transportprogrammet. Alla skolor behöver inte ha lärare med (dyr)examinationsrätt till alla de
behörigheter som ingår i utbildningen. Tex ADR(farligt gods), arbete på väg, truck mm.
Det borde vara möjligt att byta tjänster mellan varandra så att en lärare kan åka till en annan skola i
4-kanten och göra slutprov och examinera elever för vissa behörigheter.
− Yrkesprogram, APL bedömning, Handledarutbildning
− Undervisningstid, gemensamma rutiner för nationella prov
− Nätverka mer där kompetensen och erfarenheter kan utväxlas
− Distansundervisning
− Gäller även kompetensutveckling av annan personal
− APL
− Befintlig samverkan mellan skolpolitiker i fyrkanten
− Läsårsplanering
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3. Vilket område bör prioriteras högst? Välj det område som du anser är viktigast att utveckla först.
Tabell 23. Svar på fråga 3.
Frågealternativ
Kompetensutveckling av lärare
Inget område
Utbildningsplanering
Programinnehåll
Stöd till antagna elever
Flexiblare studieprogram för eleverna
Gemensamma utvecklingsprojekt
Marknadsföring av utbildningsprogram
Annat område. Specificera i fältet
Bemanningsplanering
Gemensamma aktiviteter för skolorna
Verksamhetsuppföljning

Specificering av område
antal personer som svarat
slopad fråga

Svarsprocent

Antal
svar

33,8%
18,8%
15,0%
9,6%
5,8%
4,4%
4,4%
4,1%
1,7%
1,0%
1,0%
0,3%

99
55
44
28
17
13
13
12
5
3
3
1
12
293
10

293
10

Exempel på specificering av annat område som är viktigast att utveckla först:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Diskutera kursinnehåll och bedömning med andra som har samma ämnen.
Ex. "udda språk" som samkörs mellan skolorna via videolänk och en lärare handleder och betygsätter.
Nätverkande /erfarenhetsutbyte
Kvalitativa likvärdiga utbildningar samt jämnställda arbetstider och lärarlöner
Utveckla samarbetet med grundskolan och den aktuella gymnasieskolan
Betyg och bedömning, så att det blir ett likvärdigt bedömningsinstrument!
APL
Befintlig samverkan mellan skolpolitiker i fyrkanten.
Flera av alternativen skulle man behöva inkludera med varandra för att få den bredd som skulle behövas

4. Har du något förslag på hur ni som arbetar inom gymnasieskolan kan förbättra verksamheten
och samtidigt öka elevernas möjligheter till framtida studier eller arbete?
Kompetensutveckling
− Gemensamma föreläsningar/K-dagar och ökad studievägledning.
− Bättre kompetensutveckling samordnad i fyrkanten. Mindre dokumentation mer pedagogik.
− Hög nivå på ämneskompetens.
− Gemensamma fortbildningsdagar
− Gemensamma kvalitativa fortbildningsdagar.
− Vidareutbilda lärarna så att de håller en hög kvalitet.
− Genom gemensam kompetensutveckling och gemensamma diskussioner så kan vi lära av varandra. Det
gynnar givetvis eleverna när deras lärare får utvecklas.
Samverkan
− Mer samverkan mellan personalen och tider för gemensamt utvecklingsarbete
− Ett tätare samarbete med de närliggande stadierna: högstadiet samt universitetet (LTU) så att vi kan
tydliggöra vad som förväntas i kunskapsväg av eleverna.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mer samarbete med näringslivet vore att önska på de yrkesförberedande programmen. Skolan är skiljd
från verkligheten i för hög grad!
Utökade kontakter med omgivande samhället vad gäller studiebesök i olika verksamheter och besök i
klassrummet av företrädare för privat och offentlig verksamhet.
Samverka då det gäller ovanligare gymnasieprogram
Öka samarbetet på lokal nivå, mellan olika program och kurser. Vi har mycket kompetens som kan
utbytas mellan olika program.
Mer samarbete med andra lärare, helst ett flertal lektioner där två lärare medverkar, det tror jag är det
absolut viktigaste för en bra studiemiljö, lärande, utveckling mm.
Jobba kring metoder för att minska avhopp och att få alla elever att nå en gymnasieexamen är viktigt.
Jobba för att hitta gemensamma metoder för att främja närvaro.
Mer tid för enskild- och samplanering (inom programlaget och skolan) så att möjligheter till
ämnesintegreringen blir mer genomtänkt och kvalitativt klok!
Bilda lärarnätverk mellan gymnasieskolorna för att utveckla gymnasieprogrammen
Bättre samarbete med branscher, kompetensutveckla lärare med gemensamma träffar där ett program
finns på flera orter.
Utbilda och utveckla oss själva som pedagoger samt ett öppnare klimat lärare emellan.
Få till samarbetet i den egna kommunen innan man försöker samarbeta med andra kommuner...
Hjälp föräldrar bli mer aktiva när deras ungdomar ska göra sitt gymnasieval.

Nätverksträffar
− Nätverksträffar för lärare förslagsvis på samma program inom 4-kanten. Detta för att tex sprida goda
idéer, diskutera bedömningsfrågor och liknande och för att förbättra likvärdigheten.
− Träffas och föra dialoger om verksamheten
− Se på goda exempel från grannkommunerna.
− Genom att samverka mellan programmet på olika orter för att få inspiration av varandra
− Nätverka inom betyg och bedömning.
Programutbud
− Programgemensamma kurser på hemorten och programspecifika ev på annan ort.
− Jag brinner för mitt ämne! Flexibilitet gör att fler valbara kurser/valbara program kommer till stånd!
− Distansstudier, så att eleverna i högre grad kan bo hemma än flytta från hemorten. Det är bra för landsoch glesbygden i längden, tror jag.( Eftergymnasiala studier sker ju på distans.)
− Kan tycka att samtliga utbildningar inom länet skall lyftas för alla elever, så att det blir större chans att
eleverna väljer rätt utbildning!
− Se över de olika programmen och försök fördela dem, så att de startar där den mesta kompetensen för
programmet finns.
− Ett bättre samarbete behövs så att alla kommuner läser samma kurser under samma årskurs då försvinner ett stort problem då elever flyttar mellan skolor.
− Satsa på utbildning där bästa/attraktivaste utbildning ges.
− Anpassa utbildningsutbudet efter behoven i området.
− Att skolan har bra digitala verktyg som gör att eleverna kan studera från sin hemort eller kanske välja
vissa kurser på distans/halvdistans alt. lärlingsutbildning.
− Små grupper i olika kommuner kunde med hjälp av distansundervisning få handledning av en
legitimerad lärare med hjälp av assistenter på plats. Lärartjänsterna kan organiseras så att läraren har en
IRL dag i veckan på varje skola och en administrativ dag. Kommunikation med eleverna skulle kunna ske
genom telefon, SMS, mail, lärplattformar, bloggar, sociala medier Skype, Bambuser eller andra
videokonferensmedier.
Motivationsarbete
− Arbeta för att motivera elever som har svårt med motivation, ge varje elev möjlighet att välja program.
− Vad kan vi göra för att inackorderade elever ska trivas och motiveras att prioritera sina studier, trots att
familjen finns på annan ort?
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− Främst gemensamt arbete med att fånga in alla de ungdomar som idag inte går/fullföljer ett
gymnasieprogram inom 4-kanten.
Skolorganisation
− Att fokusera på två större skolor med stort utbud och utvecklad pendling till och från dessa kommuner.
− Att vara lyhörd på arbetsmarknadens önskemål om utbildnings inriktningar. Samarbete med näringslivet
där så är möjligt.
− Vi skall fortsätta och satsa på att utveckla fyrkantens gymnasieskolor. Få igång ett större samarbete på
flera olika områden. Kanske bör vi fördela och spetsa till olika utb på de olika orterna. Genom det får vi
kanske bättre resurser och en mer riktad satsning på specifika utbildningar på de olika orterna.
− Luleå gymnasieskola har redan "tagit hem" i princip alla fördelar som finns av stordrift. Vi märker tydligt
av att det finns nackdelar med stordrift, t.ex. att vissa kompetenser hamnar utanför huset och att
rektorerna inte kan leda programmen/husen som självständiga enheter.
Arbetsorganisation
− Vi bör slå vakt om kärnverksamheten i första hand, och se till att vi inte får några inställda lektioner alls.
Viktigt med en tydlig terminsstart och scheman som fungerar från start.
− Standardisera antalet timmar en kurs får, så att två skolor inte lägger ut olika mycket tid till en kurs.
Standardisera vilka högskoleförberedande kurser varje program håller, så att inte t. ex. Barn- och
Fritidsprogrammet i en kommun erbjuder högskoleförberedande kurser medan samma program på en
annan skola inte gör det - elever ska inte behöva flytta/penda för att bara samma program på annan ort
erbjuder bättre alternativ. Att eleverna läser samma kurser i år 1 osv som gör att det underlättar när
eleverna byter ort.
− Läsa samma kurser i de olika årskurserna.
− Anordna 4-kantenöverskridande sambedömning av nationella prov, för att säkra rättvisa bedömningar;
alternativt outsourca rättandet till en opartisk instans.
− Hela det administrativa systemet bör förbättras och underlätta istället för att belasta lärarna.
− Lokal samsyn mellan rektorerna
− Varje gymnasieskola skulle behöva en skolutvecklare/utvecklingsledare som är nära verksamheten.
− Få tid och stöd i arbetet efter mål och kursplaner.
− Få möjlighet att marknadsföra/berätta om programmet till åk9 elever på det sätt vi själva önskar.
− Skolverkets har mål och riktlinjer i för studie och yrkesvägledning. De behöver implementeras inom 4kanten. Det skulle vara en framgångsfaktor.
− Vi arbetar redan med flera projekt, kollegialt lärande, it- och läslustlyft. Vi kan inte göra allt på en gång.
− Genom att samverka inom fältet betyg & bedömning kan man ge alla elever en likvärdig bedömning.
Delaktighet
− Delaktiga engagerade lärare som kan tillföra idéer och kunskap till en ev. framtida flexibel skola. På så
sätt kan vi vara förberedda på en strukturförändring om lärarna är samlade som en organisation med
samma fortbildning. Kvalitetssäkrar undervisning och bedömning.
− Öppen dialog med skolledare och politiker.

5. Hur vill du bidra till utvecklingen av den framtida gymnasieskolan?
−
−
−
−
−
−

Ge mig möjligheter att utveckla min egen kompetens, där jag känner behov.
Delta i gemensam ämneskompetensutveckling.
Jag vill börja med att utveckla arbetet på min egen skola.
Gemensamma ämnesträffar på A-dagar.
Genom att beredas mer tid i tjänsten för att samverka med lärare på den egna skolan först och främst.
Jag vill att skolmiljön och alla möten mellan personer ska vara engagerande!
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gå till jobbet varje dag och slita, trots att utrustning och material saknas eller är otidsenlig.
Genom att lära mig använda digitala verktygen bra och intressant för eleven.
Delta i fortbildningar, nätverksträffar och liknande om det erbjuds.
Ge eleverna en trygg lärmiljö och möjlighet att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.
Att var uppgraderad på förändringar som bidrar till elevers lärande
Genom att visa på möjligheter.
Genom att vara delaktig i att finna en god gemensam organisation som gynnar samtliga kommuner.
Jobba med ämnesfortbildning i mina ämnen för lärarna
Dela med mig och ta vara på goda exempel från andra.
Att vara uppdaterad vad som händer i branschen och anpassa utbildningen efter det!!
Vi arbetar redan mycket med förberedelser inför elevers framtida universitetsstudier,
men det kan säkert bli bättre om någon har tid att sätta sig in i frågorna.
Att programrådet får behålla de befogenheter de har i dag.
Att sträva efter att hålla så hög kvalitet som möjligt på våra kurser/utbildningar.
Jag vill bidra genom att vara en framgångsrik ledare för en skola i toppklass.
Genom att t. ex. redovisa mina åsikter i enkäter och övriga sammanhang.
Jag bidrar gärna genom att tolka och utveckla min enhets insikter i de styrdokument som styr skolan.
Marknadsföring genom projekt etc.
Anordna workshop i APL-bedömning, handledarutbildning.
Visa hur man använder olika digitala verktyg.
Utveckla moderna testade läromedel.
Vara delaktig i en framtida gymnasieskola med tillräckliga resurser.
Fortsätta det vi gör i vårt arbetslag för att locka och behålla de elever som kommer in på programmet.
Eftersom jag inte tror på samarbete i fyrkanten så vill jag inte bidra till att utveckla just detta samarbete.
Övergripande utvecklingsfrågor handlar om politik och pengar. Planeringen bör ligga på högre nivåer
Jag fortsätter gärna bidra genom att driva olika utvecklingsprojekt.
Samarbeta med mitt program på andra gymnasieskolor i t.ex. Övre Norrland.
Ett gemensamt tänkande från grundskola till gymnasium är viktigt, så även med vuxenutbildningen.
Jobba inom fyrkanten med gemensamma metoder för att förbättra våra verksamheter.
Eleverna bör läsa samma kurser i 1-2-3 detta för att lättare kunna välja olika inriktningar efter åk 1, ex
måleri Piteå, plåt Luleå, anläggningsmaskin Boden.
Utveckling är bra, men jag vill inte sitta med i hur många utvecklingsgrupper som helst.
Se till att Björknäs-gymnasiet är bäst, så att Bodeneleverna stannar hos oss.
Arbeta för att det blir mer samverkan mellan kommunerna.
Då jag är antagen som doktorand i "Kultur och Media" utifrån en uppsats om " VIdeokonferensmediet
som pedagogiskt verktyg" kan jag hjälpa till att skapa en organisation kring distanslärande.
Gemensamma ämnesträffar och gemensam kompetensutveckling för lärare som undervisar i samma
ämnen tror jag skulle vara väldigt utvecklande. Att träffas och prata om vad man jobbar med och hur.
Kompetensutveckling för lärare inom ämnet.
Kvalitetsutveckla verksamheten där jag är, men även i samverkan med andra skolor.
Jag jobbar gärna med kompetensutveckling inom 4-kanten.
Effektivisera undervisningen t.ex. med hjälp av IKT.
Skulle gärna jobba som länk mellan skola och näringsliv.
Jag vill vara en bra lärare som ger eleverna en bra utbildning med hög kvalitet.
Genom att arbeta vidare med att utveckla IT-pedagogiken.
Jag skulle delta i gemensamma utbildningsinsatser och diskussionsforum.
Inte genom att dela min tjänst i olika skolor inom fyrkanten.
Samverkan till fortbildning av andra arbetsgrupper förutom lärare. Kompetensutvecklingsdagar bör
kunna användas för gemensam kompetensutveckling av ex SYV, specialpedagog, elevhälsa etc.
Det är viktigt att utbildningen är professionell samt i möjligaste mån likvärdig .
För en likvärdig bedömning. Det ska inte ha någon betydelse för vilket program eleven väljer.
Skapa förståelse för samband mellan insatser och resultat vad gäller elevernas kunskapsutveckling.
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Gymnasieutb. år

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ålder

65+ år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

Född

-1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

kommun B L
Programgemensamma ämnen

P

Ä GY4

Lärare engelska

B L

P Ä GY4

0

Lärare historia*

1

Lärare natur

1

0

1

0

0

Lärare samhälle

0

Lärare svenska*

1

Lärare SVA
Övriga ämnen

1

1

0

0

0

0

0
0

Lärare ekonomi*

0

0

Lärare filosofi

0

0

Lärare finska

0

0

Lärare fysik

0

0

Lärare geografi

0

0

0,25

0

1

0

Lärare psykologi

0

0

Lärare sociologi

0

0

Lärare teknik

0

0

Lärare textil

0

0

1

Lärare kemi

0,4

0,25

Lärare moderna språk

1

Estetiska ämnen

0

Lärare bild

0

Lärare dans

0

Lärare media

0

1
1
1,6

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

Yrkeslärare handel

0

0

Yrkeslärare hantverk

0

0

Yrkeslärare hotell

0

Yrkeslärare ind.teknik

0

Yrkeslärare VVS
Yrkeslärare
vård/social omsorg
Övriga lärare
Speciallärare

1

Elevassistent
SUMMA 2

5

0
2
0
1,5
0
0
0,5 1
0,5
0 1
0
0
1
0,5
0
0
0
0
0
0,5
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0

P

1

1

1

Ä

1
3
1
0
0
0
0

2

0
1,5
0
0,5 0,5
0
0,25
0,25
1
0,25
1,25
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1
0
0

1

1
1
1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

0

2,15 0 9,15 1 8,6 2 1 12,6

5

8

1

1

0
0
1 1
0
0
15 5

3

1
7

1

5

4

Ä GY4

0,2
1
0,35
0
1
1
0
0
0
0,8
2 0,2
2,2
0,65
0,1
0,1 1
0
2
2
1
0
0,5
0
0
0
0
0,2
0
1
1
1
0
0
2 1 3
0
1
0
0
1
0
0
1 1 1
0
0
0

2

P

0,2

0
1
1
0
0
0
0

0

B L

1

0

0

1

Ä GY4

1
1
2
0
0
0
1

0

1

B L P

0,5

0
1
1
1

GY4

0

1

Specialpedagog

0,5

0

1

0

Specialidrottslärare

0,5

1,6

Yrkeslärare fordon

Yrkeslärare restaurang

0,5

1

0

2

1

0

0

Yrkeslärare el*

0,5

0

Lärare musik
Yrkeslärare

0,5

1

Lärare teater
Yrkeslärare barn &
fritid
Yrkeslärare bygg

1 0,5

0

1

1,4

Lärare biologi*

GY4 B L

1

0,5

Lärare religion

Ä

2

1

1

0

0,5

L P

0

1

1

Lärare idrott
Lärare matematik

B

1
1

1
1

1

0
1
2

1
2

1
1

0
0
0
0
1
0
1
0 1
1 2
1
0
0,5 17,5 3 9 4,5 2 18,5 5 7,5

3

B

L P

Ä GY4

0 0,5 1
0,35 0,5 2
0
0
1 0,85
0
0
0,8
0,65
1
0
1
1
0,5
0
0
0
0,2
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0,15
0
0

1,5
2,5
0
1,85
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,15
0
0

B L

P

Ä GY4 B

2
1
1

1

1

1

1,5

1

L

0 0,5
2 0,5
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,5
0
0
1
0
0

P

2
1

Ä

GY4 B

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
1

1

0,5
0,5
2
1,5
0
0,5
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
1
0
0
0
0
0
1
0

L

P

1
1
1
0,25

0,25

1
1

0,25
0,25
2

1

1

1

2024

Ä

GY4

0
1,25 0,5
1,7
1
0,25
0
0,75
0,75
0
0
0
1,25
1
0
0,1 0,1
0,25
0 0,5
0,25
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1

0
1,5
0
0
0
1
0

0
2
1
0
0
0
0

1

0

0

1

0

1

0

1,75

0
0
0
0
0
8

0
0
0
0
0
0 10 5,25 0 15

0
0
1
0
0
0 15,5

1

6

1

0

1,5

1

2

2

2
1

1

1

L

P

0,35

0,65

1

0,9

2

2

0,35

0
0,5
0
0
0
0
0
0,35
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0,65
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0

0

0

1

1,5
9

1

3

1

0,75
16,8

2,7

1
2

1
11
4
6

2,5
4
2
0,25

0
0
0
1
0
3,25 0 5,25

Ä

0,2
1,1
1,7
2,35

GY4

0,5

6
4,5

0,25
1,55
2,45
0,1

0,5
0,5
0,5

0,4
0,5
0,1

0,25
0,5
0,25
6

0,5
0,2
0,25
0,65

0,5

2

1
2

3,5

2
1
1
4,6
1

1,5

0,5
0,5
1

1
0,15

0,9

1

1,8

2

P

1,25

0,35
0

0
1
2
0
0,75
1,1 21,6

1
1,5

3
3
2

0

1

L

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1,5
14

B

0,9

0

* Luleå kommun har inte kunnat särskilja alla lärarkategorier pga begränsningar i deras verksamhetssystem. Lärarna är i deras system grupperade som
lärare hi/rel/geo/sh/fil/ps, lärare bio/ke/fy, lärare svenska/SVA, lärare ekonomi/handel och yrkeslärare el/bygg/mek/styr.
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Totalt 2014-2024
Ä GY4

0,25
0,7

1
2
0
0
0
0
0

1

B

11,5

0,9

3

3
15,5
5
0
0
1
3

0,35

7,35

1
3

1
6

2
1

5

2,75

2
1

26

9,75

0
1
6
8
1
3
3,25
3,25
86,85 30,85 8,6 152
1

2
2

2,2
13,6
5,7
8,85
1,25
0,75
4,05
6,95
2,6
0
6,65
4,5
0,5
0,1
0,75
0,7
0,5
6,65
1
0,5
5,5
2
0
3,5
1
2
6,75
1
0
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Tabell 24. Pensionsprognos övriga anställda i gymnasieskolan. Källa: Gymnasieskolorna i 4-kanten.
Gymnasieutb. år

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ålder

65+ år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

65 år

Född

-1949

kommun B L
Administratör

P

Ä

B

L

1
0
0
0
0
0

1

Bibliotekarie
Biblioteksassistent
Skolkurator
Skolsköterska
Skolvaktmästare
SYV (Studie o
yrkesvägledare)
Tekniker
1
SUMMA 0 2

1950
GY4

-

P Ä

1
-

0

1
2

B

0
0
0
0
1
0

L

P

1952
Ä

0

1

0 0

0
1

GY4 B

0
0
0
0
0
0

-

0

0
0

1951
GY4

P

L

1953
Ä

GY4 B L

0
0
0,5
0
0
0

0,5

-

0

0

0

0
0

Ä GY4 B

-

0
0
0
0
0
0

0

0
0 0,5

0

0

1
0
0,5 0 1

1954

P

0

1
1

P

1955
Ä GY4

1
2

-

5

L

2

P

1956
Ä GY4 B L

0
0
0
0
0
2

-

1

1
0

B

0
1
0
1
0
2

1

0
0

L

0

0

0
5

P

-

0
0

2

0

0

0
2

0

0

1957
Ä GY4

Ålder
Född

Totalt 2014-2024
kommun B
L
P Ä GY4
Administratör
Bibliotekarie
Biblioteksassistent
Skolkurator
Skolsköterska
Skolvaktmästare
SYV (Studie o
yrkesvägledare)
Tekniker
SUMMA

2
2
0,75
2
2
5

2
2
0,75
2
2
5
2
2
17,8

1

3
2
17,8

54

L

0
0
0
0
0
0

1

0

1

0
0 0

Tabell 25. Pensionsprognos övriga anställda i gymnasieskolan. Källa: Gymnasieskolorna i 4-kanten.

Gymnasieutb. år

B

P

GY4

B

1
0
0
0
1
0

-

3

65 år

1958
Ä

1

0

2024

L

P

1959
Ä

-

1
0

0

0
3

B

0
1
0,25
1
0
1

1
0,25
1
1

GY4

L

P

0

3,25

0

0
3,25

0

0

B

Totalt 2014-2024
L
P
Ä

0
0
0
0
0
0

2
2
0,75
2
2
5

1

1

1

0
1

2
2
17,75

-

0
0

Ä GY4

GY4

2
2
0,75
2
2
5
1

3
2
17,8
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BILAGA 5. JÄMFÖRELSE AV SAMVERKANSFORMER
Tabell 26. Beskrivning av alternativa organisationssätt vid samverkan

Beskrivning

Samverkansavtal 4-kants samverkan
Samverkan via avtal

Förutsättning

Ömsesidigt kommunalt
intresse

Styrdokument

Skriftligt avtal

Huvudman

Den som anordnar
utbildningen
Ledningsgrupp med
BUN-ordföranden från
deltagande kommuner
Enligt
överenskommelse (ÖK)

Ledning
Ledamöter
Organisation
Innebörd

Vad ingår?

Fördel (för elever)

Vad krävs?
Svårighet?

Beroende på
omfattning
Samverkansområde
bildas för utbildningar
som omfattas av
avtalet

Gemensamt
programutbud,
antagning och viss
administration.
Alla elever har samma
ställning vid ansökan
till nationellt program
som ingår i samverkan.
Allsidigt utbud.
Överenskommelse
mellan kommunerna
Uppnå konsensus

Gemensam gymnasienämnd
Styrning via
gemensam nämnd
Gemensam nämnd placerad i
värdkommuns organisation
Överenskommelser med varje
kommun, baserad på
reglemente med föreskrifter
Värdkommunen
Gemensam nämnd med
representanter från varje
kommun
Minst en ledamot samt
ersättare från varje kommun,
vald av KF.
Verksamhet enligt ÖK,
förvaltning i värdkommun
Kommunernas uppgifter
övertas av nämnden. Är en
myndighet och företrädare
för kommunerna.
Ingen juridisk person.
Den ansvariga kommunen
fattar beslut, träffar avtal och
anställer personalen.
Förvaltningschef och all
personal anställda av värdkommun, men gymnasieutbildning i alla kommuner.
Säkrad tillgång till
fler/kompletterande
utbildningsprogram
för elever i små kommuner.
Överenskommelse samt KF
beslut i varje kommun
En kommun har huvudansvar.
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Fyrkantens
Gymnasieförbund
Gemensam
gymnasieorganisation
Ett förbundskansli som
samordnar organisation och
gymnasieprogram
Förbundsordning och
konsortialavtal
Kommunalförbundet
Direktion eller
Förbundsstyrelse och
fullmäktige
Minst en ledamot samt
ersättare från varje
kommun, vald av KF.
Förbundskansli
Ingen begränsning av vilka
kommunala uppgifter som
kan ingå. Är en fristående
juridisk person. Tar över
kommunernas uppgifter och
ekonomiska ansvar.
Medlemmarna har kvar
ansvar för finansieringen.
Inga begränsningar på
utbildningsområdet.
Möjlighet att höja
utbildningskvalité och säkra
tillgången på kompetenta
lärare. Ökad tydlighet.
Samma regler.
Överenskommelse samt KF
beslut i varje kommun
En kommunal organisation
över kommungränserna.
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BILAGA 6. JÄMFÖRELSE AV GYMNASIEFÖRBUND
Tabell 27. Jämförelse mellan tre olika gymnasieförbund
Hälsinglands
utbildningsförbund
2015
Bollnäs, Hudiksvall,
Nordanstig, Söderhamn

Jämtlands gymnasieförbund

Verksamheter

Gymnasieskola
samt vuxenutbildning.

Styrning

Direktion med KSordförande, oppositionsråd,
nämndordförande samt
sakkunniga från varje
kommun inom KF.
Kommun som inte ingår i KF
kan närvara med 2 repr. för
information.
Förbundsordning +
Konsortialavtal+ hyresavtal
Förbundschef
Litet kansli (5-7 pers)för
styrning och samordning.
Övrigt stöd finns kvar på
varje ort. Vissa stödtjänster
köpa av en kommun som
HR/lön, IT-drift och
ekonomisystem.
Lokalerna hyrs från varje
kommun. Spec.ped. , vissa
adm.tjänster följer med in i
UF, men är kvar i skolan.
Elevhälsa, skolmåltider m m
köps av hemkommunen.
Ersättning per elev baserad
på kommunens självkostnad
för program.
Personalen får en
arbetsgivare.
Översyn av programutbud.
Gemensam marknadsföring.

Gymnasieskola samt
Naturbruksutbildning.
Vuxenutbildning i Bräcke och
Ragunda, delvis i Östersund
och Krokom (upphandlat).
Direktion med
Östersund 5 ledamöter och
övriga kommuner 2 vardera.

Startår
Deltagande
kommuner

Styrdokument
Chef
Kansliorganisation

Kringresurser

Ersättningsmodell
Förändringar

Framgångsfaktorer

Brett engagemang och på
kommunledningsnivå. Öppen
process.
Gemensamt arbete.
Tid för förarbete.
Lös kniviga frågor först!

2005
Östersund, Bräcke, Krokom,
Ragunda

Förbundsordning + Konsortialavtal + hyresavtal m m
Förbundschef
Kansli idag med 11 personer, 5
tidigare. Egen IT-enhet (3 pers.)
Har utökat efter behov.
Spetskompetens inom
verksamhetsstyrning viktigt.

Lapplands gymnasium
- en förvaltning inom
Lapplands kommunalförbund
2010 (1990)
Gällivare, Jokkmokk,
Kiruna, Pajala
(flersaksförbund).
Gymnasieskola.
Lärcentra för vuxna med
samma huvudman.
Direktion för KF med 8
ordinarie och 8 ersättare
Gymnasienämnd med fyra
representanter för varje
kommun (mindre partier kan
delta). Vuxenutbildning samlad
i Lärcentra direkt under
direktionen.
Förbundsordning + avtal om
fria nyttigheter m m
Förbundschef+ Gymnasiechef
Litet decentraliserat kansli på 6
personer som är placerade i
kommunernas kommunhus.
Distansmöten varje dag.
Politiska möten alternerar
mellan orterna.

Lokaler hyrs. Ny gymnasieby
byggs i Östersund.
Köper vissa tjänster av
kommunerna. SYV och sp.lped.
inom GF, men elevhälsa köps.

Lokaler, inventarier, elevhälsa,
skolmåltiderm m är fria
nyttigheter som är kvar i
kommunerna. Endast
utbildningen i KF.

Baserad på faktiska kostnader
per elev på program på viss
ort.
Personalen har en
arbetsgivare.Omorganisation
pga demografisk utveckling.
Minskat 20 % av personalkostnader (135 tj). Ändrat
programutbud så att samma
program inte erbjuds på flera
skolor. Flera friskolor finns idag
i Östersund.
Viktigt att genomlysa
ekonomin i kommunerna före
KF. Risk att mer behålls inom
grundskolan än det borde.
Underdimensionera inte
budgeten. Avancerade
ekonomiska analyser är viktiga.
Grundidén måste vara tydlig.

Baserad på antalet elever varje
år och budgeten startåret
2010.
Personalen har en
arbetsgivare.
Kostymanpassning med
-12-15 tjänster per år.
Utflöde av elever från
kommunerna fortsatte första
åren, men 2013 vände
trenden. Nya program har
starta t ex fordonsprogram.
Inget geografiskt centrum.
Lokalt förankrat
gymnasiekansli i varje
kommun. Största kommunen
ödmjuk mot övriga.”Vår
gymnasieskola finns kvar.” Inga
nedlagda program. Tid till
förberedelser.
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BILAGA 7. STATISTISKA JÄMFÖRELSER
Tabell 28. Jämförelse avseende demografi och konkurrerande gymnasieskolor, SCB 2013
Demografisk utveckling

Kommunförbund & kommuner

medelvärde alla k ommuner
Fyrkantens gymnasium
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
Hälsinglands utbildn.förbund
Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Söderhamn
Jämtlands gymnasium
Bräcke
Krokom
Ragunda
Östersund
Lapplands gymnasium
Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala

Invånare
totalt, antal

Befolkningsförändring,
2010-2013

Andel gymnasieelever i olika skolor

Antal elever i
gym nasieskola i
hem kom m un

Förändring antal
elever, 2010-2013

I
kom m unens
egna skolor
(%)

I annan
kom m uns
gym nasieskola (%)

I fristående
gym nasieskola i
kom m unen (%)

I fristående
gym nasieskola i annan
kom m un (%)

I landstingskom m unal
gym nasieskola
(%)

2013

2013

2013

antal

%

2013

2013

2013

2013

2013

33 258
152 667
27 838
75 383
41 278
8 168
98 023
26 141
36 829
9 611
25 442
86 616
6 559
14 643
5 458
59 956
52 900
18 339
5 066
23 196
6 299

791

1 139
5 096
1 005
2 402
1 378
311
3 395
917
1 263
344
871
2 911
286
530
184
1 911
1 777
575
180
798
224

-191
-1 115
-244
-565
-257
-49
-858
-163
-311
-92
-292
-654
-63
-114
-58
-419
-408
-183
-52
-174
1

-14
-18
-20
-19
-16
-14
-20
-15
-20
-21
-25
-18
-18
-18
-24
-18
-19
-24
-22
-18
0,5

41

39

5

17

2

75
78
83
40

16
8
12
54

7
1
2
3

2
1
4
3

54
78
11
70

16
12
73
18

7
4
17
10

..

15
5
11
71

63
69
69
5

77
63
89
64

10
32
7
31

367
1 205
386
-167
-107
-20
-120
-205
-326
108
-132
540
-86
-104
252
17

12

23
6
..

23
25
19
2

1
22
10

2
6
2
..

2
..

1
1
3

Fyrkanten har fler elever och färre konkurrenter än de aktuella gymnasieförbunden.

Tabell 29. Jämförelse av kostnader per elev 2012. Källa: Skolverkets databas Siris.
Kostnader per elev (kr)

Huvudman

Norrbotten
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
Gymnasieförbunden i Sv.
Jämtlands gymnasieförbund
Lapplands gymnasium
Hälsinglands utbildningsförbund
Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Söderhamn

Genomsnittligt
antal elever

Totalt

Undervisning

Procentuell fördelning mellan olika kostnader

Undervisning
%

Lokaler och
inventarier Skolmåltider
%
%

Läromedel,
utrustning,
bibliotek %

Elevhälsa
%

Övrigt %

6 713
941
2 637
1 411
199
13 184
2 869
1 669

104 800
97 300
93 000
105 100
128 100
104 200
112 300
83 100

51 100
51 900
41 400
54 000
71 200
53 400
52 100
60 400

49
53
45
51
56
51
46
73

20
20
25
17
9
17
14

4
4
4
4
4
4
4

8
11
7
8
8
8
3
4

2
2
3
1
1
2
2

16
10
16
17
21
19
33
23

835
1 442
46
779

120 900
91 100
121 700
100 100

64 600
45 000
86 900
47 200

53
49
71
47

20
21
11
18

4
4
5
5

7
11
1
11

1
2

14
12
3
15

3

Observera den låga kostnaden för Lapplands gymnasieförbund, men det
lägst kostnad
beror på att kostnaderna för lokaler och utrustning, skolmåltider och
elevhälsa inte fördelats. De tillämpar ”fria nyttigheter”, som innebär att
högst kostnad
gymnasieförbundet kan nyttja lokaler och kommunala tjänster vid behov.
Att avtal saknas gör att tvister kan uppstå när t ex ombyggnationer behöver göras och
diskussioner uppstår om vem som ska bekosta den.
Kostnaderna är ungefär desamma i gymnasieförbunden som i kommunerna. Det som framgår är
dock att större gymnasieskolor har lättare att kunna bedriva en kostnadseffektiv utbildning.
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Tabell 30. Jämförelse av utbildningsresultat. Källa: Skolverkets databas Siris.

Kommunförbund & kommuner

medelvärde alla k ommuner

Gym nasiefrekvens %

Elever som
fullföljt
Elever antagna 1:a utbildning inom
handsval (%)
3 år (%)

Betygspoäng Elever i arbete
efter
eller studerar 2
år efter
utbildning,
utbildning (%)
genom snitt

2013

2013

2013

2013

2012

75

85

80

13,8

67

77
70
72
81

85
83
85
89

74
78
87
73

14,0
14,4
13,7
13,7

69
57
66
70

76
76
79
73

82
79
72
84

78
83
86
81

13,4
13,8
13,0
13,6

66
61
54
66

78
75
76
74

87
84
81
89

85
84
67
81

12,7
13,5
13,3
14,2

51
62
64
56

72
74
73
80

80
84
77
91

81
74
74
84

13,8
13,0
14,7
14,2

74
65
75
67

Fyrkantens gymnasium
Boden
Luleå
Piteå
Älvsbyn
Hälsinglands utbildn.förbund
Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Söderhamn
Jämtlands gymnasium
Bräcke
Krokom
Ragunda
Östersund
Lapplands gymnasium
Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala

När det gäller utbildningsresultat finns inga större skillnader mellan elever som går i
gymnasieförbund eller i kommunens gymnasieskola.
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BILAGA 8. FÖRBUNDSORDNING
I texten nedan presenteras ett första utkast till förbundsordning för 4-kantens gymnasieförbund
som utgångspunkt för vidare diskussion.

Utkast till
Förbundsordning för Kommunalförbundet 4-kantens gymnasieförbund
§ 1 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är 4-kantens gymnasieförbund.
Förbundet har sitt säte i Bodens kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.
§ 3 Ändamål
Förbundets ändamål är att svara för de uppgifter medlemskommunerna överlämnar till förbundet
inom den del av skolväsendet som innefattar gymnasieskola och gymnasiesärskolan samt
deltar på arenor för samverkan med högskoleutbildning och forskning.
Förbundet får även teckna avtal med andra huvudmän om att tillhandahålla utbildning inom de
angivna områdena.
Förbundet har till ändamål att:


Svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter vad gäller ungdomars
utbildningar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta kan ske via utbildningar inom
förbundet eller via samverkan med andra skolhuvudmän.



Utöver de ovan angivna uppgifterna kan en, flera eller alla medlemskommuner ge i uppdrag
åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om den har anknytning till förbundets
övriga uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion
beslutar att ta på sig uppdraget.



Förbundet har ansvar för åligganden som enligt gällande skolförfattningar åvilar respektive
hemkommun utöver den egentliga undervisningen avseende olika elevgrupper
hemmahörande i medlemskommunerna.

Det åligger förbundet att i sin verksamhet bedriva en god samverkan med
grundskoleverksamheten, näringslivsverksamheten, arbetsmarknadsverksamheten och
socialtjänsten i medlemskommunerna.
§ 4 Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.
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§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.
Förbundsdirektionen får inrätta de utskott och andra organ som den finner lämpligt för att
fullgöra förbundets ändamål.
§ 6 Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare och av dessa utser
medlemskommunerna 2 ledamöter och 2 ersättare vardera.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år varvid mandatperioden räkna från den 1 januari året
efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.
Direktionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice
ordförande ska inte komma från samma medlemskommun.
När val av ledamöter och ersättare sker första gången skall det avse tiden från och med den
1 januari 2017 till och med den 31 december 2020.
§ 7 Revisorer, revisorsersättare och ansvarsfrihet
Förbundet ska ha 4 revisorer varav medlemskommunerna utser 1 vardera.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen.
Revisorerna ska efter granskning lämna revisionsberättelse till var och en av
medlemskommunerna, varefter respektive kommunfullmäktige beslutar i frågan om
ansvarsfrihet.
§ 8 Ersättning till förtroendevalda och revisorer
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet ska bestämmas enligt
de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda och revisorer i Bodens/Piteå kommun.
§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska
anslås på förbundets anslagstavla samt finnas tillgängliga på förbundets hemsida. Kungörelser om
sammanträden då budget och verksamhetsplan fastställs ska anslås på samtliga
medlemskommuners anslagstavlor.
§ 10 Förbundsmedlems insyn och närvarorätt
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess verksamhet.
Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Förbundsmedlemmar har
genom sitt kommunfullmäktige eller sin kommunstyrelse rätt att väcka ärenden i direktionen.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska alltid ha möjlighet att yttra sig över principiella
frågor och frågor av större vikt.
Direktionen ska minst en gång varje år kalla medlemmarna till samråd i syfte att informera om
och analysera verksamheten. Inför ny fyraårs budget ska samråd ske om planeringsdirektivet.
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§11 Budget och uppföljning av ekonomi och verksamhet
Budget och planering
Planeringshorisonten för förbundet är långsiktig och fastställs i en fyraårsbudget.
Planeringsförutsättningarna kommuniceras mellan medlemskommunerna och förbundet, bl a i
samband med samråden, och uttrycks i ett planeringsdirektiv, som fastställs i respektive kommun.
Planeringsdirektivet innehåller övergripande mål och inriktning för förbundet avseende ekonomi,
kvalité och verksamhet. Angående ekonomin kommuniceras eventuella krav på effektivisering,
ställningstagande angående demografisk anpassning, prisuppräkningstal etc.
Förbundet ska årligen leverera prognoser och göra analyser av demografiska förändringarna som
påverkar antalet elever i gymnasieskolan eller andra delar av förbundets verksamhet. Analyserna
ska stämmas av med medlemskommunerna. Prognoserna ska omfatta minst sex års
utvecklingshorisont och levereras senast 15 april för de kommande åren.
Budgeten ska fastställas för fyra år. Avsikten med fyraårsbudget är att, så långt möjligt från
medlemskommunerna sida, ge förbundet förutsägbara förutsättningar att planera sin verksamhet
och ekonomi långsiktigt. Budgetperioden har sin utgångspunkt med ett års förskjutning efter
valår. I förbundets budget får inte de upptagna kostnaderna överstiga de intäkter förbundet kan
påräkna i bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.
Utgångspunkten är att elevplatspriserna och övriga kostnader ska räknas upp med de faktiska
prisförändringarna. Om medlemskommunerna önskar begränsa kostnadsutvecklingen i förbundet
sker detta genom att ett besparings- eller effektivitetsutrymme fastställs i kronor eller procent.
Ett sådant ekonomiskt krav på förbundet görs i samband med fastställandet av varje
fyraårsbudget för att värna förbundets möjligheter till långsiktig planering.
Förbundet ska samråda med medlemskommunerna om förslag till budget för nästkommande år
senast 15 september. För att medlemskommunerna ska kunna ta hänsyn till avgifterna till
förbundet i sitt budgetarbete ska dialogen kring nästkommande års budget vara påbörjad under
våren. En beskrivning av budgetprocessen ska tas fram och särskilt dokumenteras.
Uppföljning
Senast den sista februari året efter räkenskapsåret ska förbundet till medlemskommunerna
överlämna årsredovisning med uppföljning av ekonomi, övergripande verksamhetsmål och
kvalitetskrav från planeringsdirektivet.
Förbundet skall upprätta delårsbokslut per den sista juni, samt prognosticera årsutfallet.
Därutöver skall förbundet upprätta regelbundna månadsrapporter. Dessa
bokslut/månadsrapporter ska delges medlemskommunerna.
Förbundet har fullt ut ansvar för ekonomi och verksamhet. Vid avvikelse ska förbundet själv vidta
åtgärder för att korrigera dessa. Inga budgetöverskridanden accepteras, som ska täckas av
kommunerna. Om förbundet upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, skall
förbundet omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna/uppnå balans.
Årets resultat (över- och underskott) balanseras i förbundet. Om årets resultat beräknas bli
negativt har förbundet att redovisa orsakerna. Detsamma gäller avvikelser mot kvalité och
verksamhetsmål. Förbundet ska beskriva åtgärder som vidtagits, samt åtgärder/förbättringar som
planeras framåt.
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§ 12 Kostnadstäckning
Förbundets gymnasieverksamhet finansieras med ersättningar från medlemskommunerna samt
interkommunala ersättningar.
Förbundet erhåller ersättning från respektive medlemskommun motsvarande självkostnaden för
varje elevplats beräknad per program/inriktning och utbildningsställe (elevplatspris). Senast den
15 april året före budgetåret ska förbundet till medlemskommunerna överlämna uppgifter om
preliminära elevplatspriser för kommande budgetår samt preliminärt intagningsresultat
(fördelning av respektive kommuns elever per program/inriktning och utbildningsställe).
Ersättningen till förbundet för nästkommande år bygger på denna prognos.
Senast den 30 september skall respektive medlemskommun erhålla uppgift om definitivt
intagnings besked inklusive elever som valt att genomföra sin utbildning utanför förbundets
egenregi, ifall detta väsentligt påverkar antagna budgetförutsättningar.
Respektive medlemskommun skall utöver ovanstående eleversättning betala ersättning till
förbundet för lagstadgade inackorderingstillägg och dagliga resor till elever som är folkbokförda i
kommunen. Inackorderingstillägg och dagliga resor skall beslutas av, och betalas ut av förbundet.
Förbundet svarar för interkommunala ersättningar/debiteringar, och ersättning till fristående
skolor.
Vid verksamhetsövergången ska kommunernas budgetar vara i balans.
Utbetalning och korrigering
Förbundet erhåller ersättning med 1/12 av den beräknade kostnaden för respektive kommun per
den 20:e varje månad. Efter första och andra året skall uppföljning och avräkning ske och
korrigeras för att säkerställa att förbundet haft rätt ingångsvärden.
§ 13 Andel i tillgångar och skulder
Varje medlemskommun har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Andelen
utgörs av den andel av de totala ersättningar som lämnats enligt § 11 och som respektive
medlemskommun erlagt de senaste fem åren.
Samma beräkningsgrund ska tillämpas vid skifte av förbundstillgångar.
§ 14 Utträde ur förbundet
Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet efter
iakttagandet om en uppsägningstid av tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen
skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som gäller vid ingången av det år då medlemmen utträder ur förbundet om inte annat avtalas
mellan förbundsmedlemmarna.
§ 15 Antagande av ny medlem och ändring i förbundsförordningen
Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av direktionen.
Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i
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förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits efter att
kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny
förbundsordning trätt i kraft.
Ändringar i förbundsordningen kräver samtliga förbundsmedlemmars godkännande och träder i
kraft först när den fastställts av samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.
§ 16 Förbundets likvidation och upplösning
Förbundet är bildat på obestämd tid. Uppsägning kan ske med en uppsägningstid på tre år räknat
från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och medlemskommunerna bestäms utifrån de andelar i
förbundets samlade tillgångar och skulder, principer enligt § 12, som gäller det år då förbundet
upphör.
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan medlemskommunerna inte har nåtts när
uppsägningstiden är till ända så skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen
verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation skall förbundets
egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanta medel genom försäljning
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt bedrivas vidare om det
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet, med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut
om vilken av kommunens medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar som
tillhör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är
förbundet upplösts. En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot övriga förbundsmedlemmar inom ett år
från det slutredovisningen delgavs medlemmarna. Om det framgår någon tillgång för förbundet
efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer
behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas.
Vid förbundets likvidation och upplösning ska ny inrangeringsförhandling hållas och medarbetarna
erbjuds övergång till den medlemskommun dit respektive verksamhet övergår.
§ 17 Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras av allmän domstol.
§ 18 Arkivmyndighet
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.
§ 19 Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar antagit denna
förbundsordning. Förbundets verksamhet inom de områden som anges i § 3 startar när
medlemskommunerna överlämnar uppgifter till förbundet, 2015-08-11.
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BILAGA 9. GENOMFÖRANDEPLAN
år

månad

aktivitet

2014

april-dec

Utredning med förslag till ny organisation.

2015

jan/feb

Intern diskussion i varje kommun utifrån förslag om målsättning och
ambitionsnivå med gymnasiesamverkan samt framtida
programutbud ambitionsnivå, organisationsform m m.

feb

Samverkansmöte med diskussion om framtida organisation

mars

Förslag om organisationsform i BUN
(samt framtida styrning, kansli, placering m m)

maj

Inriktningsbeslut om framtida organisationsform i KS

juni/sep

Inriktningsbeslut om framtida organisationsform i KF
Kommuncheferna skriver ev. projektdirektiv

2016

2017

2018

juni/sep

Gemensamma arbetsgrupper skapas för internt arbete

sep

Projektstart med projektledare och arbetsgrupper

nov

Gemensam studiedag anordnas med företrädare från andra
gymnasieförbund

jan

Ett storgruppsmöte med alla inblandade

jan-feb

Fortsatt arbete i grupperna

feb

Underlaget färdigt

mars

Presenteras för BUN för beslut/förslag

maj

Beslut i kommunstyrelserna

sep

Beslut om kommunalförbund i kommunfullmäktige

sep

Gymnasieförbundet startas.

sep-dec

Anställning av förbundschef och kanslipersonal

jan

Verksamheten igång på kansliet

vår

Framtagning nytt programutbud

höst

Nytt programutbud färdigt och sökbart för elever

jan

Verksamhetsövergång anställda

maj/aug

Antagning och första läsåret för eleverna på nya program

Exempel från Hälsinglands utbildningsförbund på projektorganisation för internt förberedelsearbete.

Till höger ser ni arbetsgrupper i projektet inför
starten av Hälsinglands Utbildningsförbund.
Vi föreslår att ni gör på liknande sätt,
men fördelar uppdragen på ett mindre
antal arbetsgrupper.

Projekt: Hälsinglands Utbildningsförbund
Styrgrupp & interimistisk direktion
Projektledningsgrupp
Delprojekt 1 – Förbundsordning
Delprojekt 2 - Uppgift, avgränsningar
Delprojekt 3 - Ekonomiska förutsättningar
Delprojekt 4 - Modell utbildningsutbud & kvalité
Delprojekt 5 - Personalfrågor
Delprojekt 6 - Stödsystem
Delprojekt 7 - Kommunikationsplan
Delprojekt 8 - Upphandlings- och avtalsfrågor
Delprojekt 9 - Administrativ inventering
Facklig referensgrupp /referensgrupper
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2016-01-27

§4
Medborgarförslag om att anlägga en ridstig i Bensbyn.
Ärendenr 2015/266-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget
om att anlägga en ridstig i Bensbyn.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att en ridstig på några
kilometer anläggs i Bensbyn.
Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en ordentlig ridstig på några
kilometer i Bensbyn. De naturliga ridvägarna har minskat och det finns en
negativ inställning hos byborna på grund av att det rids överallt.
Medborgarförslaget är lämnat till kansliet. Kommunfullmäktige har beslutat
att medborgarförslaget får ställas, och har lämnat det till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25, § 138 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har sedan remitterat förslaget till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsförvaltningen föreslår 2015-12-16 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att anlägga en ridstig i
Bensbyn.
Arbetsutskottet föreslår 2016-01-13 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att anlägga en ridstig i
Bensbyn.

Beskrivning av ärendet
Bensbyn är en gammal by där jord och skog brukats. Marken är i stora delar
privatägd och kommunen har inte rådighet över den. Luleå kommun har via
fritidsförvaltningen verksamhet för ridning i Råneå och på Hertsön.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2016-01-27

Fritidsförvaltningen anser att hästverksamheter och hästägare i Bensbyn själva
bör lösa frågan med markägare om lämpliga vägar att rida på och
fritidsförvaltningen kan bistå med kunskap om bidrag som är möjliga att
söka. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.

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

Beslutsunderlag





Medborgarförslag, medborgare, daterat 2015-05-06
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 138
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-16
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-01-13, § 2

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-05-25

§ 138
Medborgarförslag om att anlägga en ridstig i Bensbyn
Ärendenr 2015/600-008

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

Sammanfattning av ärendet
AnnCatrin Fagervall Skanefors har lämnat in ett medborgarförslag om att en
ordentlig ridstig på några kilometer anläggs i Bensbyn. I och med
husbyggnationer har tidigare lämpliga ridstigar försvunnit, samtidigt som
behovet av ridstigar kvarstår.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från AnnCatrin Fagervall Skanefors

Beslutet skickas till
AnnCatrin Fagervall Skanefors
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-08-27

§ 127
Motion om rådslag för att utveckla Gülzauudden
Ärendenr 2015/175-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggandsnämnden beslutar att tillstyrka motionen, i den mening att ett
antal dialoger kommer att genomföras i arbetet med utvecklingsplan för
centrum.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-09-29 § 152 beslutat att motionen får ställas
samt överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har sedan remitterat förslaget till tekniska nämnden (nuvarande
stadsbyggnadsnämnd) för att i samråd med fritidsförvaltningen och Luleå
Näringsliv AB ta fram ett yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
motionen tillstyrks, i den mening att ett antal dialoger kommer att genomföras
i arbetet med utvecklingsplan för centrum.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Olofsson (FP) föreslår i motion 2014-09-10 att det görs ett rådslag
kring hur Gültzauudden kan utvecklas.
Framtida utveckling av Gültzauudden bör ske i balans med platsens unika
karaktär av naturmark inne i staden. Etablerad tallskog, öppna gräsytor,
vattennära gångstråk och sandstränder skapar en attraktiv grön lunga på
centrumhalvön med höga bevarandevärden. Beslut om hur udden utvecklas
bör vägas mot en noggrann bedömning av platsens befintliga kvalitéer och
dess mottaglighet/känslighet för förändring.
Ett gestaltningsprogram för Gültzauudden togs fram 2003 som underlag till
genomförandeplan för fortsatt upprustning, ombyggnad och utveckling av
området med syftet att öka områdets attraktionsvärde, tillgänglighet och
användbarhet. Utförda arbeten innefattar lekplatsen, ombyggnad av entrén
från Fredsgatan, tillgängligsanpassningen av badstranden och förbättringar
till stigen runt Gültzauudden med bland annat ny belysning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-08-27

Arbeten som planeras under 2015 berör stigen längs Fagerlinsvägen, platsen
för den gamla tennisbanan och närmiljön till rådhuset där markarbete
påbörjas till våren följt av färdigställande av gräsytor och planteringsarbete.
Förslag har tagits fram för rådhusets utemiljö för att kunna utveckla dem i
samband med att byggnaden hittar en funktion.

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

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse 2015-06-30
• Motion om rådslag för att utveckla Gültzauudden (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Emma Aludden

2016-02-04

1 (1)
Ärendenr
2014/703-008

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över motion om
rådslag för att utveckla Gültzauudden
Ärendenr 2014/703-008

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
I arbetet med utvecklingsplan centrum ingår ämnesområden som berör
utvecklingen av Gültzauudden. Exempel ur uppdragsbeskrivningen är;
Tydliga och öppna mötesplatser, Plats för lek och spel och Nära till gröna områden.
Utvecklingsplanen för centrum kommer att fungera som ett stöd för den
fotsatta utvecklingen av hela centrumhalvön varför den till sin funktion är
övergripande och ger riktlinjer om grönområden men inte detaljerade
genomförandeförslag. Det rådslag för Gültzauuddens utveckling som
motionen efterfrågar ryms därför inte inom utvecklingsplanearbetet. Skulle så
beslutas skulle tidplanen för hela utvecklingsplanen behöva justeras kraftigt
samt relevanta medel för det utökade uppdraget tillslås.
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på motionen, men då som ett
framtida arbete där exempelvis rådhuset, scenplats, kallbadhus och dess
användningsområde kan hanteras samt att en tillhörande projektbudget finns
för projektet. Ett rådslag, så som motionen föreslår, kan då exempelvis
fungera som referensgrupp till ett sådant arbete.

Beslutsunderlag
Motion om rådslag för att utveckla Gültzauudden (bilaga)

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret
Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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Utveckla Gültzauudden!
Gültzauudden är en av Luleås riktiga pärlor, det är en naturlig plats där
Lulebor i alla åldrar väljer att samlas, många har dessutom positiva minnen
från området. Vi tycker att det finns stor utvecklingspotential i Gültzauudden,
och vi skulle vilja se ett ordentligt rådslag kring hur man skulle kunna
utveckla platsen ytterligare. Ett återskapande av dansbanan, en scen,
kallbadhus är några av idéerna.
Med ett rådslag där medborgare, föreningar och näringslivet alla bidrar med
sina tankar och idéer kan vi förädla pärlan Gültzauudden ytterligare, samt hur
finansiering av eventuella investeringar kan ske.
Dock är det viktigt att behålla den park och naturkänsla som finns i området.
Med anledning av detta föreslår Folkpartiet liberalerna i Luleå att:
-

Det görs ett rådslag kring hur vi kan utveckla Gültzauudden.

Luleå 2014-09-10

Thomas Olofsson (FP)

Luleå kommunförening Besöksadress: Prästgatan 29 · Postadress: Lulsundsgatan 34 b · 972 41 LULEÅ · Tfn 0920-120 79
www.folkpartiet.se/lulea · lulea@folkpartiet.se · Organisationsnummer: 897 000-8572
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-12-10

§ 222
Inriktning för gemensamt utvecklingsarbete avseende
uthyrning av kommunala skollokaler och
fritidsanläggningar
Ärendenr 2015/1896-291

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2. Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med
delårsrapportsärenden.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
1. Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2. Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med
delårsrapportsärenden.
Kommunfullmäktige fastställde 2006-12-18, § 268 rättvisande lokalkostnader
för barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. I beslutet framgår att reglering av återstående lokaler samt
övriga gränsdragningsfrågor får ske när ytterligare analyser finns framme.
Fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2010 arbetat
med att förbättra uthyrning av kommunala skollokaler. Fritidsnämnden
beslutade 2010-10-20, § 75 och Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-16, § 82
att godkänna slutrapport angående utredning om ansvar för drift,
andrahandsuthyrning mm avseende gymnastik och idrottshallar. I maj 2012
beslutade nämnderna om att genomföra en pilotverksamhet från 2013-01-01.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-12-10

Fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en inriktning för utvecklingsarbete
med uthyrning av kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
Övergripande principer ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1975-10-30, § 380 bland annat att
fritidsförvaltning (tidigare benämnt fritidskontoret) ska ansvara för all
uthyrning av kommunala lokaler till organisationer och enskilda från 1 januari
1976. Redan från början diskuterades vilka lokaler och krav(behörighet,
tidpunkter mm) som skulle gälla för att hyra ut. Olika utvärderingar har
genomförts och diskuterats genom åren.
Kommunfullmäktige beslutade 1975-10-30, § 380 bland annat att
fritidsförvaltning (tidigare benämnt fritidskontoret) ska ansvara för all
uthyrning av kommunala lokaler till organisationer och enskilda från 1 januari
1976. Redan från början diskuterades vilka lokaler och krav(behörighet,
tidpunkter mm) som skulle gälla för att hyra ut. Olika utvärderingar har
genomförts och diskuterats genom åren.
Med anledning av slutrapport ”Gymnastik och idrottshallar – Ansvar för drift
andrahandsuthyrning mm”(2010-07-22), initierades en pilotverksamhet för
uthyrning i områdena Örnäset och Gammelstad. I detta arbete har principer,
ansvarsdelningar mm setts över.
Det övergripande målet för Luleå kommun är att samverka för uthyrning av
skollokaler och fritidsanläggningar för nöjda kunder och kostnadseffektiv
verksamhet. De kommunala verksamheterna ska arbeta för:
• Ökad tillgänglighet till uthyrningsbara skollokaler och fritidsanläggningar.
• Utvecklad service med bland annat ”en dörr in” (Helhetsansvar för
uthyrning) och förenklade möjligheter till självservice.
• Effektiv arbetsfördelning med bland annat fokus på kärnverksamhet och
minskad manuell hantering ex tagg/kod, fasa ut nycklar.
• Hållbara investeringar som beaktar uthyrningsprocessen vid renovering
och nybyggnation.
Berörda verksamheter ska fortsätta med det gemensamma utvecklingsarbetet
för att uppnå fastställda mål och effektiviseringsvinster. Besparingar ska
hanteras i samråd och behandlas i ordinarie planerings- och
uppföljningsprocess. Behov av omfördelning av kommunbidrag föreslås via
delårsrapporter och fastställs sedan av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-12-10

Hälsans hus, Hertsö sporthall och Råneå sporthall med tillhörande bemanning
ses som nästa konkreta utvecklingsområde. Komplexa frågor kommer inte att
kunna hanteras inom ramen för inriktningen. Det berör exempelvis
internhyressystemet, passagesystem etc.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2015-11-20
Inriktning för gemensamt utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Bilaga - Inriktning för gemensamt utvecklingsarbete
avseende uthyrning av kommunala skollokaler och
fritidsanläggningar
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 1975-10-30, § 380 bland annat att
fritidsförvaltning (tidigare benämnt fritidskontoret) ska ansvara för all
uthyrning av kommunala lokaler till organisationer och enskilda från 1 januari
1976. Redan från början diskuterades vilka lokaler och krav(behörighet,
tidpunkter mm) som skulle gälla för att hyra ut. Olika utvärderingar har
genomförts och diskuterats genom åren.
Kommunfullmäktige fastställde 2006-12-18, § 268 rättvisande lokalkostnader
för barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. I beslutet framgår att reglering av återstående lokaler samt
övriga gränsdragningsfrågor får ske när ytterligare analyser finns framme.
Som underlag till nuvarande fördelning ligger antalet möjliga
uthyrningstimmar/vecka. Det bedömdes att respektive förvaltnings
nyttjandegrad gick till 60 % för fritidsförvaltningen och 40 % för barn- och
utbildningsförvaltningen. I dagligt tal benämns det 60/40-principen. Initialt
gällde det:









Antnäs sporthall
Bergskolans sporthall
Bergviksskolans sporthall
Björkskataskolans sporthall
Hertsöskolans sporthall
Råneskolans sporthall
Tunaskolans sporthall
Hälsans hus

I förarbetet poängterades att skolan ska ha dagtidsföreträde, kl. 8-17 vardagar
samt att fritidsförvaltning tar om hand uthyrningen övrig tid kvällar 17-23
samt helger 8-23. Övriga objekt som diskuterades var Gammelstads sporthall,
Örnäsets sporthall och Måttsunds allaktivitetshall. Ett avtal mellan BUF och
FRI tecknat 1994 ändrades med anledning av beslutet.
Med anledning av slutrapporten ”Gymnastik och idrottshallar – Ansvar för
drift andrahandsuthyrning mm”(2010-07-22), initierades en pilotverksamhet
för uthyrning i områdena Örnäset och Gammelstad. I detta arbete har
principer, ansvarsdelningar mm setts över för att förenkla för
medborgare/föreningar att hyra kommunala lokaler samt att effektivisera
verksamheternas arbetssätt.
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Mål för utvecklingsarbetet
Luleå kommun ska samverka för uthyrning av skollokaler och
fritidsanläggningar i syfte att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv
verksamhet. De kommunala verksamheterna ska arbeta för:






Ökad tillgänglighet till uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar.
Utvecklad service med bland annat ”en dörr in” (helhetsansvar
för uthyrning) och förenklade möjligheter till självservice.
Effektiv arbetsfördelning med bland annat fokus på
kärnverksamhet och minskad manuell hantering ex tagg/kod,
fasa ut nycklar.
Hållbara investeringar som beaktar uthyrningsprocessen vid
renovering och nybyggnation.

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), fritidsförvaltningen (FRI) och
stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) ska bedriva ett gemensamt
utvecklingsarbete för att uppnå fastställda mål och effektiviseringsvinster.
Besparingar ska hanteras i samråd och behandlas i ordinarie planerings- och
uppföljningsprocess.

Uthyrningsbara skollokaler
BUF använder uthyrningsbara skollokaler på vardagar under läsåret.
FRI kan hyra ut de uthyrningsbara skollokalerna utifrån ramvillkor enligt
bilaga – ”Utgångspunkt för uthyrning av skollokaler”. Smärre justeringar
hanteras i samråd mellan BUF, FRI och SBF. Allmänna ordningsregler och
villkor för uthyrning fastställs av FRI.

Utgångspunkt vid val av uthyrningsbara skollokaler
FRI analyserar behov och samordnar arbetet av uthyrningsbara lokaler och
anläggningar. Genomgång av uthyrningsobjekt ska ske årligen, vanligtvis i
november. Eventuella förändringar meddelas berörd hyresgäst.
Allmänt bör uthyrningsbara skollokaler väljas utifrån:







Risk- och säkerhetsbedömning
God tillgänglighet - enkelt att ta sig in, digital passage mm
Minimera störning för ordinarie verksamhet – möjligheter till
avgränsningar
God fördelning i kommunen, dvs geografisk spridning
Uppföljning, nyttjandegrad och erfarenhet
Kostnadseffektivitet
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Kostnadsfördelning
En excelmodell för beräkning av kostnadsfördelning är framtagen av
ekonomikontoret. Modellen uppdateras årligen med aktuella uthyrningsbara
ytor och kostnader för hyra och lokalvård för dessa. FRI och BUF kontrollerar
uthyrningsbara skollokaler och fritidsanläggningar och skickar
sammanställningen sedan till ekonomikontoret, enligt särskild rutin.

Uthyrningsbara lokalers storlek inkl. kommunikationsytor (m2) och
uthyrningstid (period och timmar) utgör grunden för fördelningen av
hyreskostnader. Principen innebär att en viss andel av totala hyres- och
städkostnaden betalas mellan FRI respektive BUF via en central omfördelning.
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Taxor för uthyrning
tillfaller FRI.

Sporthallar
Sporthallar är särskilt intressanta att hyras ut till kunder även dagtid. BUF har
möjlighet att ”förboka” dessa. Tider inom ”blocket” som inte avses användas
kan upplåtas till kunder via FRI. Läsårsbokning (eller ändringar av säsongen)
sker till foreningsservice@lulea.se. Kostnadsfördelning sker enligt
grundprincipen (60/40).
Sporthallar som berörs är:











Antnäs sporthall
Bergnäsets sporthall (Bergskolan)
Björkskatans sporthall
Gammelstads sporthall
Hertsö sporthall
Hälsans hus
Råneå sporthall
Sunderby sporthall
Tunahallen
Örnäsets sporthall
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Luleå kommun ska eftersträva en effektiv arbetsfördelning för
skolverksamhet, fastighetsskötsel och uthyrning. Idag är sporthallar
kategoriserade som skollokaler med BUF som hyresgäst i det flesta fallen.
BUF bemannar skollokaler. För att skapa möjligheter för tydligare ansvar och
fokus på kärnverksamhet bör sporthallar analyseras utifrån följande:







Servicebehov och bemanning
Kompetensutveckling
Huvudmannaskap
Effektiv ansvarsfördelning
Effektiviseringsvinster
Ekonomi för Luleå kommun

Fritidsanläggningar
Vissa fritidsanläggningar berörs inte av 60/40 principen. Dessa lokaler kan inte
”blockbokas” av BUF. Föreningsliv, allmänhet och företag m.fl. kan vistas i
och omkring lokalerna/anläggningarna. Det innebär att BUF debiteras
(centralt) en gång per år utifrån de timmar som BUF bokar utifrån fastställd
tariff(fullmäktigebeslut). Det gäller följande fritidsanläggningar:









Arcushallen
Coop Arena
Bergvikens sporthall
Luleå Energi Arena
Skogsvallen
Sunderby ishall
Idrottsplatser
Hockey-/isrinkar

Verksamhetsutrustning och inventarier
FRI analyserar behov av verksamhetsutrustning och inventarier utifrån
kundernas behov. BUF utgår från förutsättningar för sin verksamhet. SBFs roll
regleras av internhyressystemet.

Skollokaler
BUF ansvarar för skollokaler och dess verksamhetsutrustning. Det innefattar
även säkerhetsbesiktningar, kontroller, fria nödutgångar och
utrymningsplaner.
Förändringar i verksamhetsutrustning som påverkar uthyrning ska omgående
meddelas FRI bl.a. för att kunna uppdatera anläggningsregistret. Samråd
kring inventarier och verksamhetsutrustningar sker vid behov.
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Verksamhetsutrustning som särskilt ska användas för uthyrning till kund
bekostas av FRI. Förråd i sporthallar finns för BUFs utrustning. Annan
utrustning kan förvaras i hall ex madrasser i madrasshissar. BUFs inlåsta
utrustning får inte användas av kund.
FRI ansvarar för fritidsanläggningar och dess utrustning. Det innefattar även
säkerhetsbesiktningar, kontroller, fria nödutgångar och utrymningsplaner.
Ansvarsfördelning för verksamhetsutrustning och inventarier mellan SBF,
BUF och FRI ska regleras i särskild överenskommelse. Exempelvis kan FRI
ansvara för följande i sporthallar:





Takhängda basketkorgar
Innebandysarger
Tillsyn och service matchklockor
Tillsyn och service ljudanläggningar

Gemensamma intressen
Om det finns gemensam intressen ska investeringar/reinvesteringar fördelas
enligt överenskommen grundprincip (60/40). Det kan exempelvis gälla dörrar,
entrépartier, inkl. bestyckning. Samråd ska ske vid förändring av
passagelösningar med gemensam budgetering kopplat till byte nycklar/RITA
till ARX eller dyl. Det kan även beröra ex stationära projektionsdukar,
kaffebryggare, kokplattor och bänkspisar. För att säkerställa sekretess kan det
innebära viss komplettering av låsbara inventarier vilket bekostas av FRI.
Frågan hanteras i ordinarie inköps- och budgetprocess.

Arbetsfördelning
Uthyrning berör flera av Luleå kommuns verksamheter däribland
fastighetsägaren (SBF), hyresgäst av skollokaler (BUF) och hyresgäst av
fritidsanläggningar (FRI).
SBFs ansvar gentemot hyresgäster regleras i ett fastställt internhyressystem.
Fastighetsägaren har samordningsansvar för de verksamheter som nyttjar
lokalerna, exempelvis vid ny- och ombyggnationer, ändringar av lokaler och
passage etc. SBF behöver således beakta andra behov än bara hyresgästens.
SBF ansvarar för att tillhandahålla ritningar och uppgifter om uthyrningsbara
ytor.
BUF ansvarar för sina verksamheter och har ett delat samordningsansvar med
FRI avseende uthyrningsbara skollokaler.
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FRI ansvarar för uthyrning av uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar till kunder. Detta gäller även tillfällig övernattning. FRI
analyserar behov och samordnar arbetet med uthyrningsbara lokaler och
anläggningar. Rutinbeskrivningar, ansvarsdokument mm uppdateras
regelbundet efter samråd med berörda verksamheter.

Bemanning vid uthyrning
Målet är att använda moderna passagesystem mm så att skollokaler och
fritidsanläggningar inte ska behöva vara bemannade kvällstid- och helger.
Servicenivåer för bemanning vid uthyrning av uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar fastställs av fritidsnämnden.

Städning
Hyresgästen ser till att uthyrningsbara skollokaler är grovstädade i slutet av
varje skoldag. Grovstädning ska göras av kund efter varje uthyrningstillfälle,
vilket innebär att återställa mattor, bänkar, bord etc samt att sopa golvet.
Städutrustning för kunden tillhandahålls av FRI. Om kunden upplever att det
inte är grovstädat när de kommer har de skyldighet att meddela detta till FRI,
annars riskerar man själv att drabbas av avgift för dålig städning. Vid ”större”
bokningar kan extrastäd vara aktuellt. FRI bedömer från fall till fall. FRI har
rätt att ta ut avgifter (från bland annat kunder, SBF, BUF mfl) för oaktsamhet,
skadegörelse och bristande städning.

Passage, larm och ventilation mm
SBF administrerar idag elektroniska passagesystem. Det behövs ett tydligare
systemansvar för passagesystem.
För skollokaler med mekaniska nycklar eller lokala passagesystem (stand
alone exempelvis RITA) sker all utlämning dagtid via skolvaktmästare.
För skollokaler med digitala nycklar ex kort och tagg sker utlämning via
särskilda utlämningsställen (fler kan tillkomma) tillhandahållna av FRI:



Centrala Luleå - Föreningsservice
Sunderbyn - Sunderby ishall

För skollokaler ställer maskinist in ventilation och värme medan
skolvaktmästare in larm, passage (RITA) mm. Skolvaktmästaren bevakar
uthyrning via digital bokningsinformation, exempelvis vaktmästarapp och
boka-bidrag.lulea.se. Driftschema för ventilation, värme mm för
uthyrningsbara skollokaler tillhandahålls av SBF och ska meddelas FRI.
Beställningar till skolvaktmästare, maskinist och servicemän sker via
ärendehanteringssystemet DeDU.
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Övernattningar
Se särskild rutin för hantering av övernattning.

Samråd
FRI ansvarar för att samordna uthyrning av uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar till kunder. Det gemensamma utvecklingsarbetet bygger
på samordning och dialog. Samråd är en avgörande framgångsfaktor för att
uppnå målen. Nedan finns en schematisk beskrivning av hur samråd kan gå
till.
Januari
Februari
Mars

April
Maj
Juni/juli

Augusti
September
Oktober

Gemensamt utvecklingsarbete

Ansvarig

Deltagare

FRI analyserar behov av förändringar
uthyrningsbara lokaler och
anläggningar, inkl. övernattningar.
Förändringar informeras rektor.

FRI

BUF och FRI

Genomgång av ramvillkor Utgångspunkt för uthyrning av
skolokaler.

FRI

BUF och FRI

Schemat för uthyrningsperiod och tid,
inkl. servicenivåer

FRI

Översyn allmänna ordningsregler och
villkor

FRI

BUF och FRI

Läsårsbokning (eller ändringar av
säsongen) skickas till
foreningsservice@lulea.se.

BUF

FRI

FRI analyserar behov av
verksamhetsutrustning och inventarier
utifrån kundernas behov.
BUF utgår från förutsättningar för sin
verksamhet.

Resp. verksamhet inför
budget
kommande år

Årlig avstämning av ansvarsfördelning
för verksamhetsutrustning och
inventarier mellan SBF, BUF och FRI.
På sikt ska det regleras i särskild
överenskommelse/internhyressystemet.

SBF

FRI/BUF

Avstämning planerade ny- och
ombyggnationer, ändringar av lokaler
och passage etc.

SBF

FRI/BUF
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Genomgång av uthyrningsobjekt ska
ske årligen. FRI och BUF kontrollerar
uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar och skickar
sammanställningen sedan till
ekonomikontoret, enligt särskild rutin.

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret fördelar kostnader i
budget och utfall i ekonomisystemet
utifrån sammanställningen.

Ekonomikontoret

Eventuella förändringar meddelas
berörd hyresgäst.

FRI

BUF debiteras (centralt) en gång per år
utifrån de timmar som BUF bokar tom
30 november utifrån fastställd
tariff(fullmäktigebeslut).

FRI
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Bilaga – Ramvillkor för uthyrning av skollokaler
Uthyrnings

Bokning av

-period

allmänheten

Objekt

Inriktning

Aula

Utrustad för uthyrning Året runt
till skola och allmänhet

Bokning av BUF

Rutiner och regler

Skoltid

Förbokad skoltid

Särskilda

M-F: 17-24

M-F: kl. 8-17

ordningsregler för

L-S: Hela
Uthyrning dagtid kan

dygnet

aulor
Regleras av 60/40

bli aktuellt beroende
på lokalens

Ej skoltid

utformning och

M-S: Hela

placering i förhållande

dygnet

till övriga skollokaler.
För-

Hyrs inte ut, inte ens

skola

för övernattningar.
Undantagsvis kan
matsal hyras ut för
möten. Se nedan.

Gymna-

Utrustad för uthyrning Året runt

Skoltid

Förbokad

Särskilda

stikhall

till skola och allmänhet

M-F: 16-24

M-F: kl. 8-16

ordningsregler för

L-S: Hela
dygnet

Frekvent uthyrning

gymnastik- och
Regleras av 60/40 sporthallar

Ej skoltid:
M-S: Hela
dygnet

Hem-

Koncentrera uthyrning Läsåret

M-F: kl. 17 –

Förbokad

Särskilda

kun-

till ett fåtal

22

M-F: kl. 8-17

ordningsregler för

skap

uthyrningsobjekt

L-S: Hela

Regleras av 60/40 hemkunskaps-, textil-

dygnet

, träslöjds- och
musiksalar

Klass-

Uthyrning bara i

rum

samband med

Året runt

Se särskild

Rutin vid hantering

rutin

av förfrågningar om

tillfälliga

tillfälliga

övernattningar.

övernattningar i

Koncentrar uthyrning

kommunala lokaler

till ett fåtal
uthyrningsobjekt.

Regler för tillfällig

Minimera störningar i

övernattning

verksamhet genom ex
informera och ha
låsbara skåp.
Samråd med berörd
rektor.
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Bokning av BUF

Rutiner och regler

Tillfällig hyresgäst kan Särskilda

Hyrs inte ut av

Rutin hanteras av

köpa tjänst/måltider i

FRI.

ansvarig måltidschef.

tillfällen

samband med
särskilda tillfällen.
Samråd sker med
ansvarig måltidschef.
Matsal

Utrustad för uthyrning Året runt

Skoltid

Förbokad skoltid

Särskilda

till skola och

M-F: 17-24

M-F: kl 8-17

ordningsregler för

allmänhet

L-S: Hela

Frekvent uthyrning

dygnet

matsalar
Regleras av 60/40

Ej skoltid
M-S: Hela
dygnet
Musik- Ej lämpligt för
sal

Ej

Särskilda

uthyrning, endast

Läsåret

uthyrnings-

ordningsregler för

undantagsvis.

bar skollokal

hemkunskaps-, textil, träslöjds- och
musiksalar

Sport-

Utrustad för uthyrning Året runt

Skoltid

Förbokad skoltid

Särskilda

hall

till skola och

M-F: 00-08;

M-F: kl. 8-16

ordningsregler för

allmänhet

16-24
L-S: Hela

Frekvent uthyrning

gymnastik- och
Regleras av 60/40 sporthallar

dygnet
Ej skoltid
M-S: Hela
dygnet

Textil-

Koncentrera uthyrning Läsåret

Skoltid

Förbokad

Särskilda

slöjd

till ett fåtal

M-F: 17-22

M-F: kl. 8-17

ordningsregler för

uthyrningsobjekt

L: kl. 8-18
S: kl. 8-22

hemkunskaps-, textilRegleras av 60/40 , träslöjds- och
musiksalar

Ej skoltid:
M-F: kl. 7-22
L: kl. 8-22
S: kl. 8-22
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Bokning av BUF

Rutiner och regler

Trä-

Koncentrera uthyrning Läsåret

Skoltid

Förbokad

Särskilda

slöjd

till ett fåtal

M-F: 17-22

M-F: kl. 8-17

ordningsregler för

uthyrningsobjekt

L: kl. 8-18
S: kl. 8-22

hemkunskaps-, textilRegleras av 60/40 , träslöjds- och
musiksalar

Ej skoltid:
M-F: kl. 7-22
L: kl. 8-22
S: kl. 8-22
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Definitioner
Hyresgäst
Hyresgäst är den verksamheten som har hyresavtalet med fastighetsägaren
(stadsbyggnadsförvaltningen). Gränsdragning mellan fastighetsägare och
hyresgäst regleras via kommunens internhyressystem.
I vissa fall nyttjar annan verksamhet samma lokaler som hyresgäst, ibland
kallad andrahandshyresgäst. Överenskommelser kopplad till detta regleras
inte i internhyressystemet.
Kunder
Kund är aktör, förening, privatperson etc som hyr kommunala lokaler och
anläggningar via fritidsförvaltningen.
Skollokaler
Skollokaler är de lokaler som barn- och utbildningsförvaltningen hyr för att
bedriva sin verksamhet.
Uthyrningsbara skollokaler
Ett urval av skollokaler görs utifrån behov av och förutsättningar för
uthyrning. Skollokaler som kan hyras ut till kund benämns uthyrningsbara
skollokaler, exempelvis klassrum, hemkunskap, textil- och träslöjd, matsal,
gymnastiksal samt aula. Uthyrning sker via fritidsförvaltningen.
Fritidsanläggningar
Lokaler och anläggningar som fritidsförvaltningen äger själva eller hyr för att
tillgodose behovet för fritidsverksamhet. Fritidsförvaltningen hyr tillfälligt ut
lokaler och anläggningar till kunder. Det gäller exempelvis sporthallar,
idrottsplatser, ishallar, badhus och arenor.
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§1
Inriktning för gemensamt utvecklingsarbete avseende
uthyrning av kommunala skollokaler och
fritidsanläggningar
Ärendenr 2015/576-29

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
1.
Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2.
Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden,
utifrån resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med
delårsrapportsärenden.
Barn- och utbildningsnämnden samtycker med Fritidsnämndens beslut att
avsluta pilotverksamheten för uthyrning inom områdena Örnäset och
Gammelstad samt införliva resultatet i ordinarie verksamhet

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2006-12-18, § 268 rättvisande lokalkostnader
för barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. I beslutet framgår att reglering av återstående lokaler samt
övriga gränsdragningsfrågor får ske när ytterligare analyser finns framme.
Fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har sedan 2010 arbetat
med att förbättra uthyrning av kommunala skollokaler. Fritidsnämnden
beslutade 2010-10-20, § 75 och barn- och utbildningsnämnden 2011-06-16, § 82
att godkänna slutrapport angående utredning om ansvar för drift,
andrahandsuthyrning mm avseende gymnastik och idrottshallar. I maj 2012
beslutade nämnderna om att genomföra en pilotverksamhet från 2013-01-01.
Fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en inriktning för utvecklingsarbete
med uthyrning av kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
Övergripande principer ska fastställas av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden
rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
1.
Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2.
Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med delårsrapportsärenden.
Barn- och utbildningsnämnden samtycker med Fritidsnämndens beslut att
avsluta pilotverksamheten för uthyrning inom områdena Örnäset och
Gammelstad samt införliva resultatet i ordinarie verksamhet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
1.
Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2.
Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med delårsrapportsärenden.
Barn- och utbildningsnämnden samtycker med Fritidsnämndens beslut att
avsluta pilotverksamheten för uthyrning inom områdena Örnäset och
Gammelstad samt införliva resultatet i ordinarie verksamhet

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1975-10-30, § 380 bland annat att
fritidsförvaltning (tidigare benämnt fritidskontoret) ska ansvara för all
uthyrning av kommunala lokaler till organisationer och enskilda från 1 januari
1976. Redan från början diskuterades vilka lokaler och krav(behörighet,
tidpunkter mm) som skulle gälla för att hyra ut. Olika utvärderingar har
genomförts och diskuterats genom åren.
Med anledning av slutrapport ”Gymnastik och idrottshallar – Ansvar för drift
andrahandsuthyrning mm”(2010-07-22), initierades en pilotverksamhet för
uthyrning i områdena Örnäset och Gammelstad. I detta arbete har principer,
ansvarsdelningar mm setts över.
Det övergripande målet för Luleå kommun är att samverka för uthyrning av
skollokaler och fritidsanläggningar för nöjda kunder och kostnadseffektiv
verksamhet. De kommunala verksamheterna ska arbeta för:
•
Ökad tillgänglighet till uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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•
•
•

2016-01-21

Utvecklad service med bland annat ”en dörr in” (Helhetsansvar för
uthyrning) och förenklade möjligheter till självservice.
Effektiv arbetsfördelning med bland annat fokus på kärnverksamhet
och minskad manuell hantering ex tagg/kod, fasa ut nycklar.
Hållbara investeringar som beaktar uthyrningsprocessen vid
renovering och nybyggnation.

Berörda verksamheter ska fortsätta med det gemensamma utvecklingsarbetet
för att uppnå fastställda mål och effektiviseringsvinster. Besparingar ska
hanteras i samråd och behandlas i ordinarie planerings- och
uppföljningsprocess. Behov av omfördelning av kommunbidrag föreslås via
delårsrapporter och fastställs sedan av kommunfullmäktige. Hälsans hus,
Hertsö sporthall och Råneå sporthall med tillhörande bemanning ses som
nästa konkreta utvecklingsområde. Komplexa frågor kommer inte att kunna
hanteras inom ramen för inriktningen. Det berör exempelvis
internhyressystemet, passagesystem etc.

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

Beslutsunderlag
Slutrapport ang. utredning om ansvar för drift, andrahandsuthyrning mm
avseende gymnastik och idrottshallar, 2010-07-22
•
Beslut Fritidsnämnden 2010-10-20, § 75
•
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-16, § 82
•
Beslut Fritidsnämnden 2012-05-15, § 46
•
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-24, § 50
Arbetsutskottets protokoll § 1, 2016-01-07

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 118
Inriktning för gemensamt utvecklingsarbete avseende
uthyrning av kommunala skollokaler och
fritidsanläggningar
Ärendenr 2010/153-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2. Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med
delårsrapportsärenden.
Fritidsnämnden beslutar att avsluta pilotverksamheten för uthyrning inom
områdena Örnäset och Gammelstad samt införliva resultatet i ordinarie
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2006-12-18, § 268 rättvisande lokalkostnader
för barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. I beslutet framgår att reglering av återstående lokaler samt
övriga gränsdragningsfrågor får ske när ytterligare analyser finns framme.
Fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2010 arbetat
med att förbättra uthyrning av kommunala skollokaler. Fritidsnämnden
beslutade 2010-10-20, § 75 och Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-16, § 82
att godkänna slutrapport angående utredning om ansvar för drift,
andrahandsuthyrning mm avseende gymnastik och idrottshallar. I maj 2012
beslutade nämnderna om att genomföra en pilotverksamhet från 2013-01-01.
Fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en inriktning för utvecklingsarbete
med uthyrning av kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
Övergripande principer ska fastställas av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Fritidsförvaltningen föreslår 2015-09-23 fritidsnämnden besluta att
1. Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2. Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med
delårsrapportsärenden.
Fritidsnämnden beslutar att avsluta pilotverksamheten för uthyrning inom
områdena Örnäset och Gammelstad samt införliva resultatet i ordinarie
verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår 2015-11-25 fritidsnämnden besluta att
1. Fastställa inriktning för utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar.
2. Behov av omfördelning av kommunbidrag mellan barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån
resultat av utvecklingsarbetet, föreslås i samband med
delårsrapportsärenden.
Fritidsnämnden beslutar att avsluta pilotverksamheten för uthyrning inom
områdena Örnäset och Gammelstad samt införliva resultatet i ordinarie
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 1975-10-30, § 380 bland annat att
fritidsförvaltning (tidigare benämnt fritidskontoret) ska ansvara för all
uthyrning av kommunala lokaler till organisationer och enskilda från
1 januari 1976. Redan från början diskuterades vilka lokaler och
krav(behörighet, tidpunkter mm) som skulle gälla för att hyra ut. Olika
utvärderingar har genomförts och diskuterats genom åren.
Med anledning av slutrapport ”Gymnastik och idrottshallar – Ansvar för drift
andrahandsuthyrning mm”(2010-07-22), initierades en pilotverksamhet för
uthyrning i områdena Örnäset och Gammelstad. I detta arbete har principer,
ansvarsdelningar mm setts över.
Det övergripande målet för Luleå kommun är att samverka för uthyrning av
skollokaler och fritidsanläggningar för nöjda kunder och kostnadseffektiv
verksamhet. De kommunala verksamheterna ska arbeta för:

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Ökad tillgänglighet till uthyrningsbara skollokaler och
fritidsanläggningar.
Utvecklad service med bland annat ”en dörr in”
(Helhetsansvar för uthyrning) och förenklade möjligheter till
självservice.
Effektiv arbetsfördelning med bland annat fokus på
kärnverksamhet och minskad manuell hantering ex tagg/kod,
fasa ut nycklar.
Hållbara investeringar som beaktar uthyrningsprocessen vid
renovering och nybyggnation.

Berörda verksamheter ska fortsätta med det gemensamma utvecklingsarbetet
för att uppnå fastställda mål och effektiviseringsvinster.
Besparingar ska hanteras i samråd och behandlas i ordinarie planerings- och
uppföljningsprocess. Behov av omfördelning av kommunbidrag föreslås via
delårsrapporter och fastställs sedan av kommunfullmäktige. Hälsans hus,
Hertsö sporthall och Råneå sporthall med tillhörande bemanning ses som
nästa konkreta utvecklingsområde. Komplexa frågor kommer inte att kunna
hanteras inom ramen för inriktningen. Det berör exempelvis
internhyressystemet, passagesystem etc.

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

Beslutsunderlag
 Inriktning för gemensamt utvecklingsarbete avseende uthyrning av
kommunala skollokaler och fritidsanläggningar
 Slutrapport ang. utredning om ansvar för drift, andrahandsuthyrning mm
avseende gymnastik och idrottshallar, 2010-07-22
 Beslut Fritidsnämnden 2010-10-20, § 75
 Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-16, § 82
 Beslut Fritidsnämnden 2012-05-15, § 46
 Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-24, § 50
 Arbetsutskottets protokoll 2015-11-25, § 42

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Samhällsutvecklingskontorets yttrande över motion över
könsneutrala toaletter och omklädningsrum
Ärendenr 2014/1133-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar åt
stadsbyggnadsnämnden att leda och samordna arbetet. I uppdraget ingår att
säkerställa att tillräckliga resurser finns med i kommande budgetplanering.
Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med organisationer och berörda
förvaltningar

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg lämnade 2014-12-12 en motion med följande förslag
-kommunala verksamheter, skolor och fritidsanläggningar inventeras
avseende könsneutrala toaletter och möjlighet till könsneutrala
omklädningsrum,
-att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt tillse att
könsneutrala omklädningsrum finns i alla kommunala verksamheter, skolor
och fritidsanläggningar,
-att alla nya kommunala verksamheter, om inte speciella skäl föreligger, till
största del installerar könsneutrala toaletter och ger möjlighet till könsneutrala
omklädningsrum som alternativ till de könsseparerade.
Samhällsutvecklingskontorets förslag till svar behandlades på
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2015-10-12 där ärendet återremitterades
med uppdrag för ytterligare omvärldsbevakning samt att utreda kostnader
förknippade med motionens förslag.
I enlighet med beslutet redovisas en omvärldsbevakning med nationella
exempel från Riksdagen, Boverket samt Myndigheten för unga och
civilsamhällesfrågor samt med lokala exempel från Sundbyberg, Lund och
Lidingö kommuner. Exempel på hur arbetet sker inom olika förvaltningar
inom Luleå kommun ges också.
Vid beredningen av ärendet har samråd skett med fritidsförvaltningen, miljöoch byggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, barn och
utbildningsförvaltningen samt tillväxtkontoret. Samtliga av de tillfrågade
förvaltningarna är positiva till att genom enkla praktiska förändringar ge
människor mer lika förutsättningar till ett bra liv och en god hälsa. Luleå
kommuns övergripande arbete för öppenhet och mångfald harmonierar väl
med motionens intentioner. Det är varje verksamhets ansvar att informera
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allmänheten/brukare om att det finns möjlighet till enskilda omklädningsrum
och vart de/den ligger. Framöver kommer det även att vara möjligt att i Luleå
kommuns tillgänglighetsdatabas se var dessa finns.
Samhällsutvecklingskontoret anser vidare att det inte behövs någon
ytterligare information om könsneutrala toaletter än den allmänna
skyltningen som visar vart verksamhetens samtliga toaletter finns. Den
skyltning som ska användas är ett pictogram som visar en bild med text
Toalett. Under arbetet med ärendet visar det sig att det behövs en tydligare
beskrivning kring tolkningen könsneutrala toaletter och omklädningsrum.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår följande.
Luleå kommun ska arbeta för att:
• Könsneutrala toaletter ska erbjudas i kommunens alla verksamheter,
tolkningen innebär inte att 100 % av alla toaletter behöver göras om utan att
minst en könsneutral toalett ska finnas i respektive verksamhet. Att informera
om var denna/dessa finns är en verksamhetsfråga. Könsneutrala toaletter
innebär inte att en ombyggnation ska ske utan enbart en anpassning och
omskyltning.
•Begreppet könsneutrala omklädningsrum ersätts med begreppet enskilt
omklädningsrum. Det beskriver enskilda omklädningsrum, för alla som
önskar byta om och duscha enskilt
•Enskilda omklädningsrum gäller för skolor och fritidsanläggningar. När det
gäller enskilt omklädningsrum (könsneutrala omklädningsrum) på skolor
gäller arbetsmiljölagen.
•Stadsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet i samverkan med
förvaltningar/bolag
•Se stadsbyggnadsförvaltningens redovisade kostnader förknippade med
motionens förslag
•Berörd nämnd/förvaltning står för de kostnader som uppstår i samband med
förändring

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontor

Beslutet skickas till
Luleå kommuns förvaltningar och bolag.
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Bilaga till samhällsutvecklingskontorets yttrande om
könsneutrala toaletter
Ärendenr 2014/1133-008

Sammanfattning av ärendet
De förslag som lämnas i motionen Könsneutrala toaletter och omklädningsrum återfinns i området jämställdhetsintegrering, likabehandlingsplaner,
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Det handlar om att undanröja
hinder i arbetsmiljön samt skapa en inkluderande miljö oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet, könsuttryck,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Nedan presenteras exempel på några olika nationella offentliga aktörer sätt att
arbeta med frågor kopplade till könsneutrala toaletter och omklädningsrum.
Riksdagen
I Riksdagens likabehandlingsplan fastställs att Riksdagsförvaltningen ska
upplevas som en attraktiv och modern arbetsgivare som genomsyras av ett
inkluderande arbetssätt. En person som inte kan (eller vill) kategorisera sig
som antingen kvinna eller man kan möta olika hinder i arbetslivet. Ett hinder
är könsmärkta toaletter. Målsättningen i likabehandlingsplanen är därför att
könsneutrala toaletter ska tillhandahållas.
Boverket
I Boverkets myndighetsuppdrag ingår att integrera ett
jämställdhetsperspektiv. Under 2014 arbetade Boverket fram en
handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Handlingsplanens aktiviteter har
stor bredd och berör samtliga kärnområden i Boverkets myndighetsuppdrag planering, byggande och boende.
I handlingsplanen beskrivs samhällets tydliga tvåkönsnorm, dvs. att det
endast finns två kön (kvinnor och män), och att dessa är varandras motsatser.
Boverket anser att det därför är viktigt att medvetet arbeta för att
uppmärksamma och ta hänsyn till personer som omfattas av
diskrimineringsgrunden könsidentitet eller könsuttryck, som transpersoners
intresse. I detta ges omklädningsrum och toaletter som av tradition är
indelade för två kön som ett exempel.
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I handlingsplanen ges även flera exempel där fokus på att belysa hur den
byggda miljön kan främja jämställdheten i samhället och hjälpa till att
uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.
Ett exempel som anges är platser där det bara finns skötbord på damernas
toalett och inte på herrarnas, vilket gör det svårare för föräldrar av manligt
kön att ta hand om sitt barn. Ett annat exempel är uppdelningen i dam – och
herrtoaletter, vilket gör att det saknas toaletter för bland annat transpersoner,
som inte ser sig själva som kvinnor eller män.
Myndigheten för unga och civilsamhällsfrågor (MUCF)
MUCF beskriver i rapporten När livet känns fel, ungas upplevelser kring
psykisk ohälsa hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar
samt för unga transpersoner som dyster. En fjärdedel av de unga homo- och
bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. Var femte, 19
procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts
för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en
dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella. Bland de unga
homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av
männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga
homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen,
skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de
känner sig diskriminerade i mötet med personalen.
En stor del av vuxenblivandet sker i skolan genom kontakt med personal och
andra unga. Det är därför särskilt viktigt att skolan är en trygg plats. MUCF
anser att därför att det är avgörande att all skolpersonal har kunskap och kan
arbeta med frågor som rör könsidentitet och sexuell läggning.
Exempel från lokal nivå
Sundbybergs stad
Sundbybergs stad har jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektiv som ett
övergripande mål. Ett exempel på hur detta får genomslag i kommunens
verksamhet är att det på Sundbybergs simhall är HBT-certifierad och att det
finns ett flexomklädningsrum. Det innebär att i ett av omklädningsrummen är
det möjligt att byta om helt enskilt. För att få tillgång till
flexomklädningsrummet så lånas en nyckel
i receptionen. För att kunna vara anonym så får den som lånar nyckeln lämna
något i pant istället för att ange namn och personnummer.
Lunds kommun
Lunds kommuns arbete för könsneutrala toaletter/omklädningsrum liknar
Sundbybergs, det handlar om jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.
Målsättningen är att Högevallsbadet i Lund ska vara en säker plats för alla
kön samt för de som inte vill definiera sig, HBTQ-personer ska inte utestängas
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från möjligheten att besöka badet. Traditionellt könade omklädningsrum
erbjuds likväl som flera flexomklädningsrum.
Lidingö kommun
På fritidsgården Kulan på Lidingö arbetar personalen med jämställdhetsintegrering vilket beskrivs enligt följande:
”På Kulan har Du rätt att bli sedd utifrån vem du är och du ska känna dig fri
att göra dina val utefter dina intressen. Inte utifrån vad som förväntas av dig
på grund av ditt kön. Här finns inga kill- och tjejaktiviteter, inga
könsbestämda toaletter och inga kill- och tjejrum. Här finns bara toaletter,
roliga aktiviteter och massa mysiga rum att hänga i”.
Luleå kommun
Diskrimineringslagen är grunden för allt arbete som utförs i kommunens
verksamheter. Ambitionsnivå beskrivs i policydokumentet Jämställdhet &
mångfald. Syfte med policydokumentet är att motverka diskriminering och
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen tar upp sju olika
diskrimineringsgrunder som skyddas. I och med att Luleå kommun
undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhetsintegrering har
kommunen förbundits till ett utökat åtagande. Kommunen ska inte bara se på
jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt perspektiv utan även arbeta för att
brukare, kunder och medborgare ska ges en jämställd service och möjlighet till
inflytande. Då CEMR-deklarationens artiklar berör flera av
diskrimineringsgrunderna ges goda förutsättningar att knyta samman arbetet
för jämställdhet och mångfald.
När det gäller frågan om könsneutrala toaletter och omklädningsrum
bedömer samhällsutvecklingskontoret att det är verksamhetens ansvar att
informera om att det finns möjlighet till enskilt omklädningsrum och vart den
ligger. Framöver kommer det även att vara möjligt att i Luleå kommuns
tillgänglighetsdatabas se var dessa finns.
Samhällsutvecklingskontoret anser vidare att det inte behövs någon
ytterligare information om könsneutrala toaletter än den allmänna
skyltningen som visar vart verksamhetens samtliga toaletter finns. Den
skyltning som ska användas är ett pictogram som visar en bild med text
Toalett.
Samhällsutvecklingskontoret och stadbyggnadsförvaltningen föreslår att
Luleå kommun ska arbeta för att:
 könsneutrala toaletter ska erbjudas i kommunens alla verksamheter,
tolkningen innebär inte att 100 % av alla toaletter behöver göras om
utan att minst en könsneutral toalett ska finnas i respektive
verksamhet. Att informera om var denna/dessa finns är en
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verksamhetsfråga. Könsneutrala toaletter innebär inte att en
ombyggnation ska ske utan enbart en anpassning och omskyltning.
Begreppet könsneutrala omklädningsrum ersätts med begreppet
enskilt omklädningsrum. Det beskriver hur rummet ska användas mer
än vilka som ska använda det.
Enskilda omklädningsrum, för alla som önskar byta om och duscha
enskilt. Enskilda omklädningsrum gäller skolor och
fritidsanläggningar. När det gäller enskilda omklädningsrum
(könsneutrala omklädningsrum) på skolor gäller arbetsmiljölagen.
Stadsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet i samverkan
med berörda förvaltningar/bolag.
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar kostnader förknippade med
motionens under nedan punkt för Stadsbyggnadsförvaltningen.
Berörd nämnd/förvaltning står för de kostnader som uppstår i
samband med förändring

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen använder Likabehandlingsplan
(Skollagen)och på många skolor finns redan komplement till könsuppdelade
toaletter.
Luleå kommun är en skola för alla vilket innebär en skola där stöd ges med
fokus på såväl pedagogisk som social och fysisk tillgänglighet. Resultatet av
en skola för alla innebär att samtliga skolor har ansvar för att tillgodose att de
ska finnas möjlighet till könsneutrala toaletter och enskilda dusch och
omklädningsrum.
Barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen anser att
det är enkelt att åtgärda tillgång till könsneutrala toaletter. I de skolor som
idag inte är utrustade med möjlighet till ett enskilt dusch- och
omklädningsrum löser skolan det genom att samnyttja exempelvis
omklädningsrum för idrottsläraren.
Porsöskolan, Råneåskolan och en del av Luleå Gymnasieby är HBTQcertifierade och där finns både könsneutrala toaletter och omklädningsrum.
Vid ombyggnation till enskilda omklädningsrum i befintliga lokaler är det inte
lika lätt att åtgärda och kostnaderna blir höga.
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen ser positivt på en inventering av könsneutrala toaletter i
kommunens alla verksamheter samt könsneutralt omklädningsrum i
kommunala skolor och fritidsanläggningar. Frågan om könsneutrala toaletter
och omklädningsrum tangerar frågan om omklädningsrum för särskilda
grupper (ex ledsagare och brukare av olika kön) och skolklasser (exempelvis
lärare av motsatt kön eller önskan om avskildhet från allmänhet).
Fritidsförvaltningen hanterar frågan regelbundet i på badhus och
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idrottsarenor. Idag har vissa anläggningar könsneutrala omklädningsrum
(Luleå Energi Arena) och möjlighet till enskilt omklädningsrum (Råneå
utomhusbad).
Inventering bör ske samordnat mellan kommunens olika fastighetsägare dvs
Lulebo, stadsbyggnadsförvaltningen mfl. Fritidsförvaltningen är
fastighetsägare för bland annat idrottsplatser och friluftsläggningar.
Resurser att göra inventeringen bör tillföras för att skynda på arbetet,
exempelvis projektanställning under 1 år. Det vore önskvärt att inventeringen
medförde uppdatering i tillgänglighetsdatabasen.
En handlingsplan medför kostnader som måste vägas mot andra
investeringar/reinvesteringar. Det är viktigt att en budget fastställs
tillsammans med handlingsplanen. Handlingsplanen skulle kunna vara att
förbättra tillgängligheten, inte bara utifrån könsneutrala toaletter och
omklädningsrum. Åtgärderna kan även innefatta uppdatering av styrande
dokument och projekteringsanvisningarna mm.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen och avdelning fastigheter ska företräda
kommunen som fastighetsägare och har i uppdrag att:
• Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter genom
ny-, om-, och tillbyggnad, förvärv samt inhyrning.
• Förvalta det egna fastighetsbeståndet såväl som inhyrda lokaler så att ingen
kapitalförstöring uppstår. Detta uppnås genom effektiv upplåtelseprocess,
upprätta underhållsplaner, drift samt skötsel och tillsyn.
• Vi ska vid verksamhetsförändringar samt nya teknik- och miljökrav kunna
anpassa det egna fastighetsbeståndet i nära kontakt med brukarna för ett
effektivt och flexibelt användande av lokaler.
Detta ska göras i samverkan med kommunens övriga verksamheter på ett
kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt genom hög kompetens i organisationen.
Frågan om könsneutrala omklädningsrum tangerar frågan om tillgänglighet,
där diskrimineringslagen menar att skäliga åtgärder ska vidtas. Den som är
ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att
verksamheten ska vara tillgänglig.
Diskrimineringsombudsmannen beskriver skäliga åtgärder med
formuleringen:
”Vilka åtgärder som är skäliga att kräva avgörs genom en helhetsbedömning
i det enskilda fallet. Bedömningen ska ta sin utgångspunkt i de krav på
tillgänglighet som kan gälla enligt de lagar eller andra regler som finns för
verksamheten, till exempel i arbetsmiljölagen, i skollagen eller i plan- och
bygglagen. Den som har uppfyllt dessa krav bör kunna utgå från att inga
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ytterligare krav på åtgärder för tillgänglighet följer av diskrimineringslagen.
Därutöver kan det endast bli aktuellt med enklare åtgärder.”
Alla kommunens fastigheter är byggda efter gällande myndighetskrav,
byggregler och normer som gäller/gällde vid uppförandet. Vid nyproduktion
samt om- och tillbyggnad ställs idag i många fall högre krav en de
myndigheterna stipulerar. T ex ställs högre krav på energieffektivitet,
tillgänglighetsfrågor prioriteras högt, frågan om könsneutrala/enskilt
omklädningsrum beaktas även vid projekteringsfasen vilket lett till att det
finns möjlighet till könsneutrala/enskilt omklädningsrum på b la Hälsans hus
och Råneåpoolen.
Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig därför generellt positiv till förslaget
om könsneutrala toaletter vid nyproduktion då ett effektivare nyttjande av
ytor åstadkommes.
Kostnadsbedömning av motionen
Inventeringen av byggnader samt framtagande av handlingsplan vad gäller
möjlighet till både könsneutrala toaletter och omklädningsrum är enligt vår
tidigare bedömning en kostnad av 3-4 miljoner och behöver köpas av en
extern konsult. Handlingsplanen kommer att innefatta åtgärder som:
•
Finansiering och tidplan av/för inventering.
•
Inventering av kommunala verksamheter.
•
Kostnadsbedömning av föreslagna åtgärder.
•
Prioritering, finansiering, tidplan av/för åtgärder.
•
Genomförande.
Eftersom kostnadsbedömningen av föreslagna åtgärder kräver en fullständig
inventering och en grov projektering av varje enskilt objekt för att kunna göra
en kalkyl i tidigt skede så faller det naturligt att en sådan fråga inte enkelt
låter sig besvaras. Därför kan enbart en ansats till kostnadsbedömning göras,
dvs en kostnadsbedömning utifrån olika givna scenarion. Antagandet i de tre
olika scenarierna är badrum enkel standard, badrum med normal standard
samt badrum med högre standard. Antaget är även att 64 objekt berörs av
motionen samt att i snitt 25 kvadratmeter yta per objekt berörs. Kostnader är
hämtade från byggnyckeln samt Stadsbyggnadsförvaltningens anvisningar för
kalkyl i tidigt skede.
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Åtgärd
Inventering
Byte skylt toaletter
Könsneutralt omklädningsrum
skolor
Könsneutralt omklädningsrum
fritidsanläggningar
Total

2016-02-09

Enkel
standard
3 500 000
500 000
16 720 273

Normal
Standard
3 500 000
500 000
20 607 647

Högre
standard
3 500 000
500 000
29 153 558

12 201 281

15 038 013

21 274 218

32 921 554

39 645 660

54 427 776

Kostnaderna ska ses endast som en indikation på kostnaden eftersom de
bygger på att befintliga installationer kan användas.
Proportionalitetsprincipen innebär att den för den kommunala självstyrelsen
minst ingripande åtgärden ska väljas. Proportionalitetsprincipen återfinns
inom flera rättsområden och innebär förenklat att beslutsfattaren tar hänsyn
till om beslutet
1. är nödvändigt för att uppnå syftet
2. står i rimlig proportion till det som ska uppnås.
3. är det lindrigaste ingreppet för det beslutet avser.
Kommunen ska ta hänsyn till proportionalitet i sin verksamhet. Detta
återspeglas genom att de åtgärder, som vidtas av en kommun, till sin
omfattning ska vara proportionerliga till den nytta, som åtgärderna tillför
kommunmedlemmarna.
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till Proportionalitetsprincipen, Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsmiljöverkets Arbetsplatsens utformning 2009:2 samt det
uppdrag avdelning fastigheter har fått är stadsbyggnadsförvaltningens förslag
till beslut att:
•Eventuell frånvaro av könsneutrala toaletter i befintliga anläggningar löses
genom att RWC nyttjas med hänvisning till hur AFS 2009:2 anser att
problematiken kring omklädningsrum för arbetstagare av ett eventuellt tredje
kön kan lösas.
•Frånvaro av könsneutrala omklädningsrum i befintliga anläggningar löses
med hänvisning till AFS 2009:2.
•Om en verksamhet upplever ett större behov av könsneutralitet på toaletter
och omklädningsrum än vad som löses inom ramen för AFS 2009:2 bör
verksamheterna hantera detta genom beställning via ordinarie
lokalplaneringsprocess.
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•Att vid nyproduktion i största möjliga utsträckning installera könsneutrala
toaletter samt att vid varje enskilt fall beakta behovet av könsneutrala
omklädningsrum.
Ullacarin Palm
strateg
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§ 240
Motion om könsneutrala toaletter och omklädningsrum
Ärendenr 2014/1133-008

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ytterligare
omvärldsbevakning samt att utreda kostnader förknippade med motionens
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg (RS) har lämnat en motion med följande förslag:
– kommunala verksamheter, skolor och fritidsanläggningar inventeras
avseende könsneutrala toaletter och möjlighet till könsneutrala
omklädningsrum
– att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt tillse att
könsneutrala omklädningsrum finns i alla kommunala verksamheter, skolor
och fritidsanläggningar
– att alla nya kommunala verksamheter, om inte speciella skäl föreligger, till
största del installerar könsneutrala toaletter och ger möjlighet till könsneutrala
omklädningsrum som alternativ till de könsseparerade.
Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har samrått med fritidsförvaltningen, miljö- och
byggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt utvecklingskontoret. Samtliga av de tillfrågade
förvaltningarna är positiva till att genom enkla praktiska förändringar ge
människor mer lika förutsättningar till ett bra liv och en god hälsa. Luleå
kommuns övergripande arbete för öppenhet och mångfald harmonierar väl
med motionens intentioner varför kommunledningsförvaltningens
samhällsutvecklingskontor föreslår bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-10-12 § 258 beslutat bifalla
samhällsutvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla motionen i de delar den berör
könsneutrala toaletter, i övrigt avslå arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Jan Nyberg (MP) föreslår i första hand att återremittera ärendet för ytterligare
omvärldsbevakning samt för att utreda kostnader i samband med motionens
förslag, och i andra hand föreslår Nyberg avslå arbetsutskottets förslag.
Anette Asplund (KD) föreslår i första hand bifalla Jan Nybergs
återremissförslag och i andra hand bifalla Anders Josefssons förslag.
Göran Öhman (S) och Nina Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Ordföranden och Thomas Olofsson (FP) stödjer Jan Nybergs förslag om
återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Nybergs förslag om återremiss för att utreda
kostnader under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.

Beskrivning av ärendet
Den grundläggande hörnstenen i motionen är samhällets starka sociala
uppdelning i två kön och dess förutsatta attraktion till varandra;
heteronormen. För de som inte följer normen för vad som anses manligt och
kvinnligt blir det en ständig kamp att leva i dagens samhälle.
Kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och faktiskt
våld är de troligaste orsakerna till den psykiska ohälsan bland homo-,
bisexuella och transpersoner enligt rapporter från Statens folkhälsoinstitut och
Ungdomsstyrelsen. Speciellt utsatta är transpersoner som har svårast att passa
in i något av facken. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en
otrygg plats för dessa ungdomar. Här pekar motionären på relativt enkla
lösningar som könsneutrala toaletter och möjlighet till könsneutralt
omklädningsrum, förändringar som kan underlätta vardagen för många.
Definition av begrepp:
Könsneutral toalett: Toaletter som inte är indelade för flickor, pojkar, kvinnor
och män.
Könsneutralt omklädningsrum: Här finns möjlighet att använda två modeller
a)möjlighet att byta om och duscha i låsta omklädningsrum som inte är
indelade för flickor och pojkar, kvinnor eller män.
b)enskilt omklädningsrum samt omklädningsrum som inte är indelat men där
det också finns möjlighet till avskildhet som exempelvis
omklädningsbås/hytter och duschar med duschdraperi.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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Heteronormen: Föreställningen att alla är heterosexuella och att detta är det
självklara och önskvärda sättet att leva. En av utgångspunkterna är att det
endast finns två kön, män och kvinnor, samt förväntningar om kvinnlighet
och manlighet som varandras motsatser och komplement. Heteronormativitet
handlar om makt. Den som tillhör den heterosexuella normen har privilegiet
att vara något mer än sin sexuella läggning och har även makten att bedöma
vad som är annorlunda och icke önskvärt. De som överskrider gränser för
heterosexualitet uppfattas som avvikande.
Transpersoner
Transpersoner ett paraplybegrepp för de personer som bryter mot normer
kring kön och könsidentitet. Man kan vara transperson på många sätt.
Exempel på sätt att vara transperson på kan vara:
• Transvestit – person som ibland eller alltid, helt eller delvis, iklär sig
eller använder sig av ett annat köns kläder och/eller andra attribut.
• Transsexuell - person vars könsidentitet inte stämmer överens med
det juridiska kön man tilldelades vid födseln. Ofta vill man både
byta juridiskt kön och korrigera kroppen med exempelvis hormoner
och/eller kirurgi.
• Inter- och transgenderpersoner - personer som definierar sig bortom
kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna.
Tillgänglighet
Information, lokaler och verksamheter anpassas så att alla kan ta del av dem,
oavsett funktionsförmåga.
Inventering
Ett nödvändigt första steg för Luleå kommun är inventering av könsneutrala
toaletter och tillgången till enskilda omklädningsrum i kommunala
verksamheter. En inventering som beskriver vilka toaletter som är
könsneutrala och vilka som enkelt kan göras om till det. Inventeringen bör
göras i Luleå kommuns kommande tillgänglighetsdatabas (TD.2) som ger
möjlighet för Luleås innevånare att själva avgöra vilka toaletter och
omklädningsrum som är tillgängliga att använda.
Könsneutrala toaletter och omklädningsrum tangerar frågan om
omklädningsrum för särskilda grupper (ex ledsagare och brukare av olika
kön) och skolklasser (lärare av motsatt kön eller önskan om avskildhet från
allmänhet) och arbetet med inventering föreslås omfatta även dessa gruppers
behov. Inventering och handlingsplanen bör därför även omfatta förbättring
av tillgängligheten för enskilda grupper, inte bara utifrån könsneutrala
toaletter och omklädningsrum.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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Tillgänglighet, könsneutrala toaletter och omklädningsrum bör beaktas vid
planerade om/tillbyggnader samt nybyggnation.
Handlingsplan
Inventeringen bör även ge information om brister som finns för att därefter
utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder. Motionens tre att-satser
berör ca 200 byggnader, undantagna de förhyrda, och innebär självklart
kostnader. En handlingsplan medför kostnader som måste vägas mot andra
investeringar/reinvesteringar. Det är viktigt att en budget fastställs
tillsammans med handlingsplanen. Handlingsplanen bör även omfatta
förbättring av tillgängligheten, inte bara utifrån könsneutrala toaletter och
omklädningsrum.
Samhällsutvecklingskontoret anser att ingen förändring ska göras i befintliga
toaletter med förrum utan det ska enbart beaktas vid nybyggnation och inte
tas med i inventering/åtgärdsplan.
Barn-och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att inventeringen sker i nära
samråd med berörd rektor och att elevråd involveras i arbetet.
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen hanterar frågan regelbundet i sina verksamheter och
försöker möjliggöra det när det går. Fritidsförvaltningen ansvarar för
inventering inom egna ansvarsområden, skärgård och friluftsläggningar.
Miljö och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att frågan främst berör
stadsbyggnadsförvaltningen och fritidsförvaltningen vilka förvaltar och
initierar nybyggnationer, tillbyggnader samt ombyggnationer inom det
kommunala fastighetsbeståndet. Miljö och byggnadsförvaltningen anser att
förändring till könsneutrala toaletter och omklädningsrum bör beaktas vid
planerade om/tillbyggnader samt nybyggnationer. Miljö- och
byggnadsförvaltningen ska i sin prövning av bygglov säkerställa att de
offentliga lokalerna är tillgängliga och användbara för vissa
funktionsnedsättningar som nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt
hörsel och så vidare men kraven innefattar inte könsneutrala toaletter och
omklädningsrum. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan vara delaktiga i
framtagandet av projekteringsanvisningar och liknande för att säkerställa att
de offentliga lokalerna fungerar för alla så att ingen grupp mäniskor
diskrimineras och att alla kan ta del av det utbud av aktiviteter som finns i
Luleå kommun.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-11-09

Stadsbyggnadsförvaltningen
I Stadsbyggnadsförvaltingens uppdrag ingår att förvalta, initiera
nybyggnationer, tillbyggnader samt ombyggnationer inom det kommunala
fastighetsbeståndet och blir i egenskap av fastighetsägare ansvarig för
inventering.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att inventeringen av könsneutrala toaletter
och könsneutrala omklädesrum bör utföras samtidigt. Förvaltningen föreslår
att inventeringen och utredningen inte bara ska genomföras i skolor och
fritidsanläggningar utan bör omfatta samtliga kommunala fastigheter. Arbetet
bör ske i projektform med extern konsult där kostnaden beräknas till 3-4 mkr.
Arbetet finansieras via investeringsäskande för genomförande under 2017. De
åtgärder som kan komma att utföras som konsekvens av inventeringen ska
sedan prioriteras utifrån ambitionsnivå samt genomföras under 2018 och
framåt som en del i investeringsbudgeten för detta och kommande år.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser vidare att innan befintliga skyltar som
anger kön tas bort bör man ta i beaktande om andra grupper kan uppleva det
som besvärande att använda toaletter som är avsedda för både för män och
för kvinnor.
Tidsramar: stadsbyggnadsnämnden avgör startdatum.

Beslutsunderlag





Motion från Jonas Brännberg (RS)
Kommunfullmäktiges protokoll § 17, 2015-01-26
Samhällsutvecklingskontorets förslag 2015-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 258, 2015-10-12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Motion om könsneutrala toaletter och omklädningsrum
En grundläggande hörnsten i både kvinnoförtryck och diskriminering av HBTQ-personer är samhällets
starka sociala uppdelning i två kön och dess förutsatta attraktion till varandra (”heteronormen”). Det
kan ses i allt från att flickor förväntas gilla rosa medan pojkar ska gilla blått till en extremt
könsuppdelad arbetsmarknad. För de som inte följer normen vad gäller attraktion och/eller inte kan
eller vill sorteras in de snäva fack för vad som anses manligt och kvinnligt blir det en ständig kamp att
leva i dagens samhälle.
Speciellt utsatta är transpersoner som har svårast att passa in i något av ”facken”. Resultatet är bland
annat att transpersoner har sämre hälsa än befolkningen i stort, men också i jämförelse med andra
HBTQ-personer. Ett problem för transpersoner som borde vara relativt enkelt att åtgärda är bristen på
könsneutrala toaletter. I många fall finns inga praktiska orsaker till könsseparerade toaletter som
skapar problem för människor som inte känner att de passar in i uppdelningen. Dessutom förstärker
könsseparerade toaletter bilden av att män och kvinnor är väsen helt skiljda från varandra. I det flesta
fall ser toaletterna likadana ut. Om det till exempel finns gemensamma ”förrum” utanför toaletterna
som gör att framförallt kvinnor kan känna sig otrygga om toaletterna är gemensamma måste det
förstås tas hänsyn till. Eventuella förändringar bör ske i diskussion med de berörda – så höjs också
medvetenheten om dessa frågor.
Samma problem finns när det gäller omklädningsrum i skolor, sporthallar osv. Här är problemet inte
lika enkelt att lösa. På de skolor som tänkt på saken (till exempel södra Latin i Stockholm) har de
oftast ordnat ett litet extra omklädningsrum där en kan byta om ensam. Det kan också användas av
de som av andra skäl, till exempel religiösa skäl eller att de har en assistent av motsatt kön, inte kan
byta om med andra.
Våra förslag handlar om enkla praktiska förändringar för att ge människor mer lika förutsättningar till
ett bra liv och en god hälsa.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
-

Att alla kommunala verksamheter inventeras vad gäller könsneutrala toaletter.

-

Att kommunala skolor och fritidsanläggningar inventeras vad gäller möjlighet till ett
könsneutralt omklädningsrum (t ex enligt ovanstående exempel)

-

Att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt se till att det finns könsneutrala
toaletter i kommunens alla verksamheter.

-

Att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt se till att det finns könsneutrala
omklädningsrum på kommunala skolor och fritidsanläggningar.

-

Att alla nya kommunala verksamheter, om inte speciella skäl föreligger, till största del
installerar könsneutrala toaletter och ger möjlighet till könsneutrala omklädningsrum som
alternativ till de könsseparerade.

Jonas Brännberg
Rättvisepartiet Socialisterna
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Svar på motion Handlingsplan mot politisk motiverat våld,
hot och diskriminering
Ärendenr 2015/1225-008

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Oscar Rosengren (SD) lämnade i september 2015 en motion med förslag att
1. Luleå kommun ser över möjligheterna att inrätta en handlingsplan mot
hot, våld och diskriminering riktat emot förtroendevalda och deras
närstående.
2. Luleå kommun ser över möjligheterna att via kommunhemsidan gå ut
och fördöma och informera kommuninvånarna om grupperingar som
kan anses vara ett hot mot den lokala demokratin.
Samhällsutvecklingskontoret har i samverkan med säkerhetschefen tagit del
av motionen. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att motionen ska avslås då
kommunens befintliga riktlinjer för personlig säkerhet samt den nationella
lagstiftningen rörande diskriminering fyller behovet. När det gäller förslaget
om att fördöma och informera om grupperingar som kan anses vara ett hot
mot den lokala demokratin bedöms detta inte ligga i linje med hur offentliga
organisationer arbetar med säkerhetsfrågor och inte heller hur förtroende
skapas och rasism och intolerans förebyggs.

Beskrivning av ärendet
En levande och uthållig demokrati är inte tyst och nöjd, utan den drivs framåt
genom det ständigt pågående samtalet. Att förtroendevalda utsätts för hot och
våld på grund av sitt politiska uppdrag är en allvarlig utmaning för det
demokratiska systemet. Hot och trakasserier kan leda till att det blir svårare
att rekrytera och behålla politiker, det kan påverka den demokratiska
beslutsprocessen men också göra att det öppna samhället påverkas om för
många skyddsåtgärder måste sättas in. För att värna öppenheten och det
demokratiska samtalet måste samtliga samhällsaktörer ständigt arbeta för att
bygga tillit och skapa ett klimat där alla människor kan känna trygghet i sina
dagliga liv. Ett viktigt tillvägagångssätt för att uppnå detta är att arbeta mot
rasism och intolerans, att minska polariseringen och att öka den demokratiska
medvetenheten.
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På nationell nivå arbetar regeringen med frågan bland annat genom
framtagandet av en handlingsplan som syftar till att värna det demokratiska
samtalet och bidra till att förtroendevalda, journalister och andra
opinionsbildare ska känna sig trygga i sitt värv. Handlingsplanen ska
presenteras under 2016. Som ett led i det trygghetsskapande arbetet har
regeringen även tillsatt en nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism vars uppgift är att stärka samverkan i arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism, genomföra riktade
utbildningsinsatser, utveckla arbetet med anhörigstöd och avhopp samt stötta
lokala aktörer.
Luleå kommun har arbetat med frågan om hot mot förtroendevalda och
anställda under många år. En del i arbetet har varit att genomföra utbildningsinsatser och utarbeta rutiner för hur individen respektive kommunen ska
agera i uppkomna situationer. För drygt tio år sedan togs en
informationsfolder, ”Personlig säkerhet”, fram som under 2014 reviderades
och omformades till riktlinjer. Folder och riktlinjer har tryckts i flera tusen
exemplar och i omgångar spridits till förtroendevalda och tjänstemän.
Riktlinjerna bygger på säkerhetspolisens information om personlig säkerhet
och utgör ett stöd och en vägledning för medarbetare och förtroendevalda,
samt för Luleå Kommun som arbetsgivare.
Det är dock viktigt att klargöra att förtroendevalda inte är anställda och
sorterar därför heller inte under den lagstiftning som gäller för anställning hos
en arbetsgivare. Kommunen svarar för säkerhet när förtroendevalda tjänstgör
i uppdraget för kommunen, t ex i sitt uppdrag på möten som heltids- eller
deltidsarvoderade eller vid andra möten i Luleå kommuns lokaler.
Förtroendevaldas närstående omfattas inte av kommunens ansvar.
Respektive parti ansvarar för säkerheten i samband med att den förtroendevalde utövar uppdrag för det egna partiet. Gränsdragningen mellan
kommunen och de politiska partierna är ibland oklar, varför samverkan
mellan kommun och politiska partier är viktig.
Inom säkerhetsarbetet brukar vanligtvis begreppen våld, hot och trakasserier
hänga samman, men motionären föreslår att handlingsplanen ska omfatta
området diskriminering istället för trakasserier. Inom detta område gäller
Diskrimineringslagen där Luleå kommun som arbetsgivare har en skyldighet
att utreda och vidta åtgärder för att skydda följande diskrimineringsgrunder:
kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt åder.
Samhällutvecklingskontoret bedömer att en handlingsplan mot hot, våld och
diskriminering inte behöver utarbetas då de befintliga riktlinjerna för
personlig säkerhet respektive den nationella lagstiftningen kring
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diskriminering uppfyller behovet. Att Luleå kommun via hemsidan skulle
fördöma handlingar eller informera om hotfulla grupperingar anser kontoret
gå stick i stäv både med tanken på att bygga tillit och minska polariseringen,
men också med hur säkerhetsarbete ska bedrivas. Utifrån ovanstående
resonemang föreslår Samhällutvecklingskontoret fullmäktige att avslå
motionen.

Beslutsunderlag



Motion från Sverigedemokraterna, Handlingsplan mot politiskt
motiverat våld, hot och diskriminering
Riktlinjer Personlig Säkerhet

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Oscar Rosengren (SD)
Säkerhetschefen
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••• Riktlinjer

Personlig säkerhet
för förtroendevalda och medarbetare i Luleå kommun
113

Dessa riktlinjer beskriver hur den personliga
säkerheten för förtroendevalda och anställda
i Luleå kommun kan säkerställas.
Riktlinjerna bygger delvis på säkerhetspolisens information om personlig säkerhet.
Riktlinjerna är ett stöd och en vägledning
för medarbetare, förtroendevalda och
arbetsgivaren Luleå kommun.
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Personlig säkerhet
”All offentlig makt utgår från folket”
är en grundbult i vår demokrati.
Luleå kommun ska, som offentlig
myndighet, kännetecknas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.
Anställda i sin yrkesutövning och
personer som väljer att engagera
sig politiskt ska inte behöva riskera
att de själva eller deras anhöriga
utsätts för våld eller hot om våld.
När våra förtroendevalda hotas på
grund av sina politiska ställningstaganden och beslut är det i sig
ett hot mot hela det demokratiska
samhället.

Vilka riskerar att
utsättas för hot?
Politiker och anställda i kommuner
och landsting är den organiserade
brottslighetens nya offer. Man lockas
till korruption och kan sedan hotas
av utpressning. Trenden har funnits
de senaste åren och polisen varnar
för alla kontakter med organiserad
brottslighet eller kriminella.
Förtroendevalda
Ökad exponering i media medför
ökad risk för att bli utsatt. Det kan
vara ett uttalande i media eller ett
specifikt politisk beslut som får
någon att hota enskild eller grupp
av förtroendevalda.

Anställda
Bland kommunanställda finns vissa
grupper som är mer utsatta för hot
och våld än andra. Det är anställd
inom socialförvaltningen, anställda
vid överförmyndarmyndigheten,
parkeringsvakter och handläggare
av bygglovs- och alkoholfrågor
men också lärare som utsätts både
för hot och för våld. Även chefer
kan vara en målgrupp.

Hur kan hotet se ut?
Ett olaga hot är definitionsmässigt
ett hot om att skada dig eller din
egendom. Vad som uppfattas som
ett hot är inte alltid ett hot eller vice
versa. Det är därför viktigt att diskutera både tydliga hot och diffusa
hot eller hotfulla situationer med
någon som kan göra en professionell bedömning.
Hot kan ha olika syften för att
påverka beslut och kan rikta sig både
mot person, familj eller egendom.
Vid hot gäller allmänt att risk- och
hotbildsbedömning görs av polisen
så snart som möjligt efter hotet. Hot
kan framföras på flera olika sätt.
Vid personligt möte, via telefon,
e-post, sms eller brev. Det är viktigt
att spara hoten så att polisen kan
säkra spår och utreda hotet. Radera
inte de hot du får via internet eller
sms eftersom polisen behöver dem
i digital form.

4

116

Hantera eventuella hotbrev och
misstänkta försändelser med försiktighet. Om du misstänker att ett
brev eller paket innehåller en bomb
eller ett farligt ämne ska du inte
öppna det utan direkt kontakta
polisen.
Bedömning av hotbild
Frågor som ställs vid bedömning
av hot är bl a:
• På vilket sätt har hotet framförts?
Genom telefonsamtal, i brev eller
vid personligt möte?
• Med vilket syfte har hotet 		
framförts?
• Riktas hotet mot någon enskild
person?
Den egna förmågan
Den mentala förmågan vid bedömning av ett hot begränsas under
stress och gör oss ibland oförmögna
att fatta riktiga beslut och agera på
ett bra sätt. Risken finns att rädslan
förvränger hotbilden hur verklig
den än verkar. Ett hot sagt i affekt
eller av berusad kan inledningsvis
kännas allvarligt men kan efter
diskussion med chef eller andra
bedömas som mindre allvarligt.
Situationen och kännedom om den
som hotar kan påverka ställningstagandet och viljan att anmäla.

Vilka hotar?
Främlingsfientliga grupper
I Luleå har vi hittills varit förskonade från rasistiska och främlingsfientliga grupper som ofta

använder hot för att nå sina politiska syften. Situationen kan snabbt
förändras och det gäller därför att
vara förberedd.
Rättshaverister
Myndigheter, förtroendevalda och
anställda får ofta ta emot hot och
ovälkomna påhälsningar av så kal�lade rättshaverister. Det kan vara
någon enskild händelse eller en
inställning om att allt i samhället är
fel och att rättshaveristen har den
rätta lösningen. Ofta är det mängder av skrivelser, överklaganden
och besvärsskrivelser som ibland
övergår i hot.
Psykiskt sjuka
De som lider av allvarliga psykiska sjukdomar har ofta en störd
verklighetsuppfattning där de inte
kan skilja på vad som är verklighet
och vad som är fantasi. Här finns
en grupp som lider av personlighetsförändringar, ibland förenat
med alkohol- eller drogmissbruk. I
denna grupp finns de som kan ha
ett mycket aggressivt och oberäkneligt beteende.
Stalkare
En särskild grupp är sk stalkare
(stalkning = förföljelsesyndrom).
En stalkare är en person som blivit
besatt av en annan person och som
smyger sig på och tar upprepade,
oönskade kontakter med sitt offer.
Stalkare är ofta förälskade i den de
förföljer. Så kan det naturligtvis
också vara vid förföljelse av förtroendevalda och kommunalt anställda,
5
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även om det vanligaste i det sammanhanget är att det rör sig om aggressiva telefonsamtal, brev eller e-post.
Tänk på att undvika all form av
kontakt och korrespondens med
gärningsmannen, då varje kontakt
kan öka risken för fortsatt förföljelse.
Andra grupper
Den vanlige medborgaren som upplever sig orättvist behandlad, kränkt
eller ”drabbad” av ett myndighetsbeslut eller politiskt beslut, kan
också utsätta både anställda och
förtroendevalda för hot. Följder av
att kommunala befattningshavare
utsätts för bestickning och mutor
kan också leda till hot och angrepp

Kontakt – anmälan
Sök kontakt
Den som blivit hotad ska alltid ta
kontakt med sin chef eller partikamrat. Kontakt tas sedan med
kommunens säkerhetschef för att
med honom diskutera hur hotet ska
hanteras. Det kan finnas skäl att i
första hand ta en underhandskontakt med polisen. Vid en polisanmälan kopplas också kommunjuristen in.
Anmälan
Det normala är att hot ska polisanmälas men anmälan blir offentlig
handling. Känsliga uppgifter och
sekretessbelagd information kan
lämnas i en särskild PM som sedan
en förundersökningsledare genom

särskilt beslut kan åtkomstskydda.
Enligt arbetsmiljölagen är hot en
arbetsmiljöfråga som ska polisanmälas och anmälan ska även göras
till Arbetsmiljöverket.

Skydd vid hot
Bevakning
Personbevakning eller övervakning
av bostaden görs av utbildad polis
eller av godkänt bevakningsföretag.
Beslut och planering sker i nära samråd mellan polisen, Luleå kommun
och den drabbade.
Trygghetsutrustning
Trygghetsutrustning finns hos polismyndigheten och kan efter behovsprövning delas ut till den drabbade.
Även Luleå kommun kan, i sin roll
som arbetsgivare, förse en anställd
med trygghetsutrustning. Hotet
ska i så fall ha bedömts allvarligt av
polisen.
Säkerhet i bostaden
Alla bostäder bör ha ett skalskydd
som står emot vissa typer av angrepp.
Beroende på hotsituationen kan
kommunen, efter prövning och
samråd med polisen, bistå med t ex
skalskydd, inbrottsskyddade dörrar,
kastskyddade glas och larm. Polisen
kan hjälpa till med utbildning för
att både höja säkerheten i bostaden
och familjens medvetenhet.
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Information och vägledning
Stöd
Den som blivit utsatt för hot ska ha
möjlighet att få psykiskt stöd/samtalsstöd. Det är viktigt att tänka på
att de känslomässiga reaktionerna
på ett hot inte alltid visar sig direkt.
Anhöriga och arbetskamrater
En person som utsatts för hot behöver stöd från omgivningen. Det är
därför viktigt att informera anhöriga och arbetskamrater så långt
sekretessen medför. Om de känner
till situationen kan de hjälpa till
genom att vara vaksam och uppmärksam på omgivningen. När en
hotsituation pågår under en längre
tid ska information om utvecklingen lämnas till de inblandade.

Media
Förhållningssättet till media bör vid
kriser generellt präglas av öppenhet och ärlighet. Kommunikationen
med media bör alltid syfta till att
stärka det allmänna förtroendet för
den drabbade och den verksamhet
som denne företräder.
Kontakterna med media bör förberedas noga och gärna diskuteras
igenom med någon den drabbade
har förtroende för. Man ska aldrig
uttala sig om eller kommentera den
egna säkerheten och vilka skyddsåtgärder som satts in utan att först
ha förberett sig noga. Den hotade
kan med fördel överlämna dessa
frågor till någon som företräder
honom eller henne.

Kontaktperson
Vid en hotsituation bör en kontaktperson utses till vilken den utsatte
kan vända sig. Det kan vara en
chef, en arbetskamrat eller någon
annan. Kontaktpersonen bör få en
förteckning över den hotades olika
vistelseadresser, anhörigas telefonnummer, e-postadresser, nycklar,
bilregistreringsnummer, eventuella
förundersökningsledare och åklagare.

7

119

Lagar och förordningar
Det finns en rad lagar och förordningar som reglerar hot och våld.
Nedan presenteras några kortfattat.

kan i vissa fall användas i samband
med hot.

Olaga hot (Brottsbalken kap 4)
Med olaga hot menas att någon
hotar en person genom att lyfta
vapen mot denne eller när någon
hotar en annan med brottslig gärning. Handlingen ska vara ägnad
att framkalla allvarlig fruktan för
egen eller annans säkerhet för person
eller egendom. Hotet ska antingen
avse våld som inte framstår som
lindrigt eller annan skada på en
person eller egendom. Fall där det
är uppenbart för den hotade att
hotet inte är allvarligt menat omfattas dock inte.

1988:688)

Ofredande (Brottsbalken, kap 4)
För ofredande döms den som handgripligen antastar eller genom skottlossning, oljud eller annat hänsynslöst beteende stör någon annan.
Det måste då ske uppsåtligen. Att
störa någon genom vårdslöshet
straffas inte.
Terroristlagen (Prop 2002/03:38)
Lagen innehåller bestämmelser för
genomförande av EU:s rambeslut
om terrorbrott. Av lagen framgår att
terroristbrott föreligger där gärningen injagar fruktan hos befolkningen, tvingar någon att avstå från
beslut eller att vidta åtgärd eller allvarligt stör politiska, ekonomiska
och social strukturer. Terroristlagen

Besöksförbud (Lagen om besöksförbud
Besöksförbud innebär att en person
är förbjuden att besöka eller på
annat sätt ta kontakt med eller följa
efter en annan person. Restriktionerna kan utvidgas att även innebära
att vara i närheten av den skyddades
bostad, arbetsplats eller på andra
ställen där den skyddade brukar
vistas.
Skyddad identitet (Offentlighetsoch sekretesslagen 2009:400, kap 22)
Om någon enskild anses lida skada
av att identiteten röjs kan personliga
förhållanden skyddas i bl a folbokföringsregister, skatteregister, körkortsregister och hos försäkringskassan. Markeringen aviseras till
andra register för vilket det finns
motsvarande bestämmelser om
sekretess. Ansökan ställs till Skatteverket och då ska hotbilden styrkas
genom t ex en polisanmälan. Den
enskilde tar själv kontakt med bank,
post, läkare, skola och olika organisationer.
Arbetsgivarens ansvar (Arbetsmiljö-

lagen 1977: 1160 samt Arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 1993:2)

Arbetsgivaren har huvudansvaret
för arbetsmiljön och ska bl a förebygga och utreda de risker för hot
eller våld som kan finnas.

8
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Scenario – ett exempel på arbetsgången när någon hotats
1.
2.
3.
4.

Vid behov av akut hjälp eller vård – ring SOS Alarm 112.
Är det inte akut – ring Polisen 114 14
Kontakt tas med närmaste chef.
Chef kontaktar säkerhetschefen (070-528 37 30) eller vänder sig 		
direkt till Polisen.
5. Hotbildsbedömning görs av polisen i samråd med närmaste chef 		
och säkerhetschefen.
6. Vid beslut om polisanmälan kopplas någon av kommunjuristerna in.
7. Beslut tas om eventuella skyddsåtgärder för den drabbade.
8. Information till anhöriga och arbetskamrater.
9. Eventuella stödåtgärder och krisstöd för den drabbade och 			
dennes anhöriga.
10. Eventuellt kopplas kommunikationschefen in för att media ska 		
hanteras på ett öppet och sakligt sätt.
11. Anmälan om hot görs av chef till Arbetsmiljöverket.

Några exempel på skyddsutrustning och skyddsåtgärder
• Trygghetstelefon med larmknapp med direkt larmförbindelse 		
till SOS Alarm och eller polisen.
• Mobiltelefon med larmfunktion och positionsangivelse till 			
SOS Alarm och eller polisen.
• Akustiska överfallslarm, mobil larmfunktion för handbruk.
• Licensfria själförsvarssprayer med inbyggt larm finns på marknaden.
• Bostadslarm med förbindelse till SOS Alarm.
• Tillfällig bostad eller byte av bostad.
• Skyddsväst att bäras vid överhängande hot eller för de som 			
vistats i hotfulla miljöer.
• Tänk på att det är viktigt att testa produkten så att du är van vid den, 		
dess ljud och räckvidd. Skyddsutrustningen ska vara lättåtkomlig.
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Egna åtgärder vid risk för angrepp
Sök alltid kvalificerad hjälp om du är utsatt för hot eller våld.
Åtgärderna nedan är endast avsedda att användas som exempel.
Om du är utsatt för en risk - fundera kring följande frågor:
• Var och när ökar risken för angrepp?
• I vilka situationer?
• Vilka åtgärder kan du vidta för att minska risken?
• Vilka möjligheter till skydd och larmning finns det om en
situation skulle bli hotfull?
Riskerar du att utsättas för angrepp:
• Variera dina rutiner för resväg, handel, lunch och liknande.
• Var uppmärksam på okända personer, fordon och förändringar
i bostaden och på arbetsplatsen.
• Stärk ditt skalskydd
• Var försiktig med att lämna ut information om resor, övernattningar och resvägar. Både i jobbet och privat.
• Informera närstående om situationen och se till att även barn 		
tänker på att inte öppna dörren för främlingar.
På arbetsplatsen:
• Det ska finnas bra kontroll på nycklar, larmknappar och skalskydd.

Kontakta
• SOS Alarm tfn: 112 (Vid behov av akut hjälp eller vård)
• Polis tfn: 114 14
• Närmaste chef, tfn:
• Säkerhetschefen, tfn: 070-528 37 30
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Akutåtgärder – att tänka på vid hot
Nedan följer en checklista som ger tips om vad man bör tänka på
om man utsätts för telefonhot.
Datum

Tid

Plats

Lyssna noggrant. Var lugn och vänlig. Avbryt inte.
Försök ställa följande frågor:
1. När ska hotet genomföras?
2. Vad ska hända?
3. Var ska det hända?
4. Mot vem/vad riktas hotet?
5. Vilken typ av hot?
6. Varför kommer hotet?
7. Vad heter du, vad representerar du?

• Kan den uppringande kommunens lokaler, vilka anställda som finns?

Ja

Nej

Tystlåten

Mjuk

• Hur lät hotet?
• Personens identitet:

Man

• Personens röst:

Högljudd

• Personens tal:

Snabbt

Svordomar

Stammande

Kvinna

Pojke

Sluddrig

Ljus

Långsamt

Välvårdat

Flicka
Mörk

Distinkt

Förvrängt

Läspande

Övrigt:
• Personens dialekt:

Lokal

Utländsk brytning

Övrigt:
• Personens attityd:

Lugn

Upphetsad

Annat:
• Bakgrundsljud:

Oväsen från maskin

Gatutrafik

Musik

Röster

Annat:
11
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-09-28

§ 209
Motion om handlingsplan mot politiskt motiverat våld, hot
och diskriminering
Ärendenr 2015/1225-008

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

Sammanfattning av ärendet
Oscar Rosengren (SD) föreslår i en motion att Luleå kommun ser över
möjligheterna att inrätta en handlingsplan mot hot, våld och diskriminering
riktat mot förtroendevalda och deras närstående och att kommunen ser över
möjligheterna att via hemsidan gå ut och fördöma samt informera
kommuninvånarna om grupperingar som anses vara ett hot mot den lokala
demokratin.
Rosengren anför att det som politiker är högst nödvändigt att markera mot
alla typer av våld mot demokratin och då ska inte heller den politiska färgen
spela någon roll. I enlighet med kommunens kontinuerliga värdegrundsarbete
bör en handlingsplan mot våld, hot och diskriminering upprättas.

Beslutsunderlag


Motion från Oscar Rosengren

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

Handlingsplan mot politiskt motiverat våld, hot och
diskriminering
De extrema grupperna och inte minst den autonoma vänstern, som enligt Säkerhetspolisens
chefsanalytiker AhnZa Hagström, utgör idag det största hotet mot demokratin i Sverige. Dessa
grupper har med våld och skadegörelse riktade mot politiska partier, enskilda politiker och
företag lyckats tysta och skrämma personer som har en avvikande åsikt. Detta problem är något
som inte minst vi Sverigedemokrater har erfarenhet av i flera kommuner. Många av våra
medlemmar och sympatisörer har dragit sig från att kandidera eller aktivera sig politiskt av rädsla
för repressalier, vilket är fullständigt oacceptabelt inom en kommun som vill värna om
demokratin.
Med diverse slagord och genmälen som kan tyckas ofarliga försöker de autonoma,
odemokratiska och utomparlamentariska grupperna ge ett sken av att de är fredliga och endast
vill bekämpa orättvisor eller annat de tycker är fel, vilket gjort att de lyckats växa sig starka och
bilda nätverk för sina ljusskygga verksamheter. Allt har skett under tystnad från kommunens och
landets ledande politiker. En tystnad från politikernas sida är endast att betrakta som ett
samtycke eller ett indirekt stöd för ett odemokratiskt och ociviliserat beteende.
Som politiker är det högst nödvändigt att markera mot alla typer av hot mot demokratin och då
ska inte heller den politiska färgen spela någon roll. I enighet med kommunens kontinuerliga
värdegrundsarbete bör således en handlingsplan mot politiskt våld, hot och diskriminering
upprättas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:
Att 
Luleå kommun ser över möjligheterna att inrätta en handlingsplan mot hot, våld och
diskriminering riktat emot förtroendevalda och deras närstående.
Att Luleå kommun ser över möjligheterna att via kommunhemsidan går ut och fördömer samt
informerar kommuninvånarna om grupperingar som kan anses vara ett hot mot den lokala
demokratin.
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Oscar Rosengren (SD)
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-01-11

1 (1)
Ärendenr
2016/42-1.2.1.3

Utökad budget för kostnader kring utvecklingsplanearbete
Ärendenr 2016/42-1.2.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 400 000 kr från strategiska
utvecklingsinsatser till samhällsutvecklingskontoret för genomförande av
medborgardialoger samt för projektstöd i anslutning till arbetet med
utvecklingsplaner.

Sammanfattning av ärendet
I arbetet med utvecklingsplanerna är frågorna av långsiktig och strategisk
karaktär vilket gör det angeläget att föra dialog med dem som bor, verkar och
besöker Luleå. När dialoger genomförs är det viktigt att fånga många olika
målgrupper och perspektiv så att inte endast de resursstarkas röster hörs. För
att även de som inte är bekväma att tala i större grupp, har olika funktionsvariationer eller talar annat språk ska komma till tals behöver många olika
forum, mötesplatser och metoder till dialog erbjudas.
Framtagandet av utvecklingsplanerna innebär till viss del ett nytt sätt att
arbeta och samhällsutvecklingskontoret mejslar nu fram modeller för hur
medborgardialogen ska genomföras i denna typ av process. Inom kontoret
finns strategiska specialistkunskaper inom området, men då medborgardialogerna för Luleå centrum, Hertsön/Lerbäcken samt Råneå med omland
kommer att vara avgörande för bilden av hur det totala arbetet med
utvecklingsplanerna uppfattas är det viktigt att dialogerna inte bara
genomförs på ett förtroendeskapande sätt utan även paketeras professionellt
och inbjudande. Samhällsutvecklingskontoret siktar därför på att tillsammans
med kommunikationskontoret samverka med kommunens upphandlade
reklambyrå.
Då arbetet är mycket omfattande uppfattar kontoret att, utöver den specifika
kompetensen gällande paketering och genomförande, även att behov av ett
allmänt administrativt projektstöd behövs under 2016.

Anna Lindh Wikblad

Chef, samhällsutvecklingskontoret
Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret, ekonomikontoret
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Budgetförslag Medborgardialog 2016
Datum: onsdag 9 december 2015

Budget
Konceptidé
Undersida på webb
design och content
Facebook, olika grupper
Workshopsevent
Lokal, fika, toolbox,metoder, kreativ övning
Ambassadörsrekrytering
Möten på stan med politiker
Projektledning och planering
Dokumentation och uppföljning
PR
Marknadsföring

30 000;30 000;25 000;75 000;15 000;25 000;40 000;25 000;60 000;-

Yours sincerely,
Karin Klockare Järlström
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325 000;-

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2015-12-17

1 (1)
Ärendenr
2015/596-008

Medborgarförslag gällande förändringar att välja buss
istället för bil
Ärendenr 2015/596-008

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget och lämna
samhällsutvecklingskontorets och Luleå Lokaltrafik AB:s yttranden som svar.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag om förändringar för
att få människor att välja att åka buss istället för bil, exempelvis genom att
sänka priset för bussresor, att bussarna ska köra oavsett väderförhållanden
och att ofräscha bussäten byts ut.
Samhällsutvecklingskontoret har följande kommentar till medborgarförslaget.
Enligt det tjänstekoncessionsavtal som Luleå kommun har med Luleå
Lokaltrafik AB, LLT, är prissättningen en fråga för LLT. Det finns också en
inriktning att priset för resorna i stort ska följa den prissättning som finns i
övriga länet och som den Regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för.
De arbetar för närvarande med en översyn av taxestrukturen i länet.
I övrigt instämmer Samhällsutvecklingskontoret i LLT:s yttrande.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Luleå Lokaltrafik AB
Joakim Fredriksson
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-05-25

§ 136
Medborgarförslag gällande förändringar att välja buss
istället för bil
Ärendenr 2015/596-008

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

Sammanfattning av ärendet
Joakim Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag om förändringar för
att få människor att välja att åka buss istället för bil, exempelvis genom att
sänka priset för bussresor, att bussarna ska köra oavsett väderförhållanden
och att ofräscha bussäten byts ut.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Joakim Fredriksson

Beslutet skickas till
Joakim Fredriksson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-01-19

1 (2)
Ärendenr
2015/936-008

Medborgarförslag gällande kollektivtrafik till
Hertsölandet/Lövskär
Ärendenr 2015/936-008

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget gällande
kollektivtrafik till Hertsölandet/Lövskär

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Lindholm föreslår i ett medborgarförslag att Luleå Lokaltrafik AB
utökar sin trafikering till Hertsölandet/Lövskär. I dagsläget finns endast en
skolbuss som skjutsar barnen på vardagar. Dock finns ingen buss hem.
Fredrik Lindholm föreslår att LLT utökar sin linje 4 gånger per dag så att linje
1 eller 5 går ut till Hertsölandet/Lövskär.
Samhällsutvecklingskontoret och Luleå Lokaltrafik AB, LLT, har följande
kommentar till medborgarförslaget:
LLT har undersökt förutsättningarna för att med en effektiv trafikproduktion
inrätta ytterligare en förniddagstur och två eftermiddagsturer till Lövskär. En
förmiddagstur utöver den som redan finns kräver inget inköp av ett fordon.
Ett sådant finns att tillgå utan att det påverkar övrig trafik. Driftkostnaden
hamnar på knappt 100 000 kronor per år.
Det finns dock ingen ledig fordonskapacitet under högtrafiktrafiktiden på
eftermiddagen och befintliga omlopp påverkas i större utsträckning än på
förmiddagen. Det innebär att exempelvis två nya turer vid 16- respektive 17tiden kostar cirka 250 000 kronor per år. Till detta kommer också inköp av en
buss som innebär en årlig kostnad på cirka 350 000 kronor.
Med hänsyn till de höga kostnaderna och att antalet boende på Hertsölandet
som bedöms nyttja bussturerna inte blir så stort anser
Samhällsutvecklingskontoret och LLT att det inte under de närmaste åren går
att prioritera utökad trafik till Hertsölandet och Lövskär.

Beslutsunderlag
LLT:s skrivelse angående medborgarförslaget
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-01-19

Anna Lindh Wikblad

Karl-Johan Gramner

Chef Samhällsutvecklingskontoret

Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutet skickas till
Fredrik Lindholm
Samhällsutvecklingskontoret
Luleå Lokaltrafik AB
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2 (2)
Ärendenr
2015/936-008

Datum: 2015-12-22

Beteckning: I 38/2015

Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

Medborgarförslag kollektivtrafik till/från Hertsölandet/Lövskär
Utifrån ett medborgarförslag om busstrafik till/från Lövskär, morgon och kväll har LLT
undersökt praktiska förutsättningar för att med effektiv produktion kalkylera kostnad för en
förmidddagstur och två eftermiddagsturer.
För att starta en tur i Lövskär på morgonen, finns det bussar som kan börja tidigare i Lövskär
för att fortsätta turen från Hertsön. Vilket innebär att det finns en buss i omlopp, km
tillkommer.
En tur måndag-fredag från Lövskär - Centrum 17,4 km * 253 dagar = 4.402 km * 21,14 =
93.058 kr
Eftermiddagar under högtrafik finns ingen lämplig tur att koppla till efterfrågad trafik.
Eftermiddagsturen kommer att kräva en förarinställelse där vi enligt gällande kollektivavtal
betalar 3 tim/tur.
Tillkommande årlig kostnad för eftermiddagstrafik kräver ett nytt fordon 341.000 kr/år
En tur ex 16.10 måndag – fredag från Centrum – Lövskär 27,0 km * 253 dagar= 6.831 km *
21,14 = 144.407 kr
En tur ex 17.10 måndag – fredag från Centrum – Lövskär 17,4 km * 253 dagar = 4.402 km *
21,14 = 93.058 kr
Ej indexuppräknade
Med vänliga hälsningar
Luleå Lokaltrafik AB
Karl-Johan Gramner
VD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Post- och besöksadress
Midgårdsvägen 20
973 34 Luleå

Telefon, vx
0920-45 55 00
llt@lulea.se

Telefax
Org.nr
0920-45 55 50 556042-6057
www.llt.lulea.se
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Bankgiro
752-4937

Postgiro
349162-8

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-08-31

§ 184
Medborgarförslag gällande kollektivtrafik till
Hertsölandet/Lövskär
Ärendenr 2015/936-008

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

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Lindholm föreslår i ett medborgarförslag att Luleå Lokaltrafik AB
utökar sin trafikering till Hertsölandet/Lövskär.
Hertsölandet/Lövskär är ett område i kommunen som växer. I dagsläget finns
endast en skolbuss som skjutsar barnen på vardagar. Dock finns ingen buss
hem. Fredrik Lindholm föreslår att LLT utökar sin linje 4 gånger per dag så att
linje 1 eller 5 går ut till Hertsölandet/Lövskär.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Fredrik Lindholm

Beslutet skickas till
Fredrik Lindholm
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

137

Kommunledningsförvaltningen

Medborgarförslag

Luleå 2016-02-09

Kollektivtrafik till Hertsölandet/Lövskär

Hertsölandet/Lövskär är en del av Luleå kommun som ständigt växer. Genom åren har folk
börjat flytta ut och bosätta sig i detta område. Då fler och fler bor här är det också många
som behöver ta sig in till Luleå centrum för att handla och jobba bland annat.

I dagsläget finns endast en ”skolbuss” som tar barnen med till skolan på vardagar. Dock
ingen buss hem efter skolan. Eftersom denna del av kommunen växer bör också
kollektivtrafiken börja trafikera detta område mer regelbundet dels för att skolbarnen kan
åka buss hem men även för oss vuxna som har ett jobb eller andra ärenden i stan kan enkelt
ta oss in och tillbaka utan bil. Just nu finns bara ett alternativ och det är bilen vilket givetvis
påverkar både lövskärsvägen skick och även miljön i området.

Eftersom Luleå lokaltrafik trafikerar (LLT) enda ut till Hertsön så är detta mindre än 10 km
extra för dom att köra så detta borde gå att lösa relativt enkelt. Mitt förslag är följande. Till
en början låt LLT utöka sin linje 4 gånger per dag så linje 1 eller linje 5 går ut till
Hertsölandet/Lövskär. Till en början 2 gånger på morgon/förmiddag samt 2 gånger
eftermiddag/kväll. Om detta slår väl ut vilket jag tror så får man självklart se över att göra en
egen linje för detta område och utöka trafiken.

Om detta förslag skulle träda i kraft skulle dels miljön förbättras men även så skulle
kommunens mål att fördubbla kollektivt resande fram till år 2020 komma allt närmare.. Jag
har även tagit upp frågan med LLT som hänvisar mig att lägga ett förslag till er men dom såg
inga större problem med att trafikera ut till Hertsölandet/Lövskär
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutv
ecklingkontoret
Samhällsutvecklingskontoret
2016-02-01
Anders Bylund

Nattbussar till Bergnäset och Hotell Nordkalotten
Ärendenr 2016/142

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingkontorets förslag
till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Luleå Lokaltrafik AB i uppdrag att
genomföra försök med nattbussar till Hotell Nordkalotten under 2016.
Försöket ska omprövas redan inför hösten 2016 och vidare inför 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslå maximalt 200 000 kronor från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter till en höjning av
LLT:s budgetram för 2016.

Sammanfattning av ärendet
Efter att Nordkalotthotellet öppnat för studentboenden i september 2015 finns
en stark efterfrågan på nattbussar mellan Porsön och hotellet.
Från boende på Bergnäset har det också under flera år kommit synpunkter på
att det inte finns nattbussar på samma sätt som till andra stadsdelar. Prov med
nattbussar till Bergnäset har gjorts vid ett par tillfällen, men resandet har varit
för lågt för att permanenta en nattbusslinje.
I och med att studenter och utbytesstudenter bor ute på Nordkalotthotellet så
blir underlaget bättre för en nattbuss.
En nattbusslinje mellan Porsön och Bergnäset/Nordkalotten kommer att starta
ute på Porsön så att den passar avgångstiden för övriga nattbussar i centrum.
Förslagsvis blir körvägen genom Bergnäset så att den passerar Stengatan på
vägen till Nordkalotthotellet. Tiderna bör vara 00.10, 01.10, 02.10 samt 03.10
från centrum i likhet med övriga nattbussar.
En beräknad kostnad, enligt gällande tjänstekoncessionsavtal, för att bedriva
den ovan beskrivna nattbusstrafiken visar på cirka 200 000 kronor för 2016
exklusive sommaren. Detta ryms inte inom LLT:s anslagna budgetram. Därför
bör medel anvisas från Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Medlen betalas ut till LLT efter utförd trafik.
Ett försök med nattbussar bör kontinuerligt utvärdera resandet och en
omprövning ska göras inför hösten 2016 liksom inför 2017.
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Samhällsutvecklingskontoret
2016-02-01
Anders Bylund

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Luleå Lokaltrafik AB
Ekonomikontoret
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Kommunledningsförvaltningen/samhällsutv
ecklingkontoret
Samhällsutvecklingskontoret
2016-02-02
Anna Lindh Wikblad

Upphävande av del av detaljplan för Granudden
Ärendenr 2016/157

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingkontorets förslag
till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till plan för upphävandet av detaljplan för del av
Granudden. Förslaget föreläggs kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärendet
I Luleås översiktsplan anges följande rekommendation för Bergnäset:
”Kallaxhedens naturreservat ska ses över för att bli mer ändamålsenligt med
hänsyn till de värden som ska bevaras. Delar av området ska bli kommunalt
naturreservat.” Skälen för detta är bl a att spara och ge formellt skydd till
särskilt viktiga stadsbygdsnära natur- och rekreationsområden.
Det pågår en översyn av hela Kallaxhedens skyddsbehov, i ett samarbete
mellan kommunen och länsstyrelsen. Syftet är att ombilda det nuvarande
statliga naturreservatet till ett eller flera kommunala naturreservat. Därmed
kan de mest skyddsvärda delarna bevaras, medan påverkade områden kan
avföras som naturreservat.
För att genomföra det nya reservatet behöver ett område inom gällande
detaljplan (a 404) upphävas. Området är betecknat som allmän plats, park
eller plantering, och utgörs av ca 5,8 ha skog belägen väster om Granuddens
båthamn i södra delen av Bergnäset.
En behovsbedömning är framtagen och är under samråd med länsstyrelsen.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planen inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan. Planen kommer att handläggas med
förenklat standardförfarande.
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Kommunledningsförvaltningen/samhällsutv
ecklingkontoret
Samhällsutvecklingskontoret
2016-02-02
Anna Lindh Wikblad

Röd linje avser gällande detaljplan. Gråmarkerat område föreslås upphävas.

Anna Lindh Wikblad
Chef samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden och -förvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
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Kommunledningsförvaltningen/samhällsutv
ecklingskontorets
Samhällsutvecklingskontoret
2016-02-02
Anna Lindh Wikblad

Upphävande av del av detaljplan för Trollnäs samt
Trolltjärn
Ärendenr 2016/158

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till plan för upphävandet av detaljplan för del av Trollnäs
samt Trolltjärn. Förslaget föreläggs kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärendet
I Luleås översiktsplan anges följande rekommendation för Bergnäset:
”Kallaxhedens naturreservat ska ses över för att bli mer ändamålsenligt med
hänsyn till de värden som ska bevaras. Delar av området ska bli kommunalt
naturreservat.” Skälen för åtgärden är bl a att spara och ge formellt skydd till
särskilt viktiga stadsbygdsnära natur- och rekreationsområden.
Det pågår en översyn av hela Kallaxhedens skyddsbehov, i ett samarbete
mellan kommunen och länsstyrelsen. Syftet är att ombilda det nuvarande
statliga naturreservatet till ett eller flera kommunala naturreservat. Därmed
kan de mest skyddsvärda delarna bevaras, medan påverkade områden kan
avföras som naturreservat.
För att genomföra det nya reservatet behöver ett område inom gällande
detaljplan (a 388) upphävas. Området är i detaljplanen betecknat som allmän
plats, park eller plantering, och utgörs av ca 14,3 ha skog belägen söder om
badplatsen Trolltjärn i södra delen av Bergnäset.
En behovsbedömning är framtagen och är under samråd med länsstyrelsen.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planen inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan. Planen kommer att handläggas med
förenklat standardförfarande.
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Kommunledningsförvaltningen/samhällsutv
ecklingskontorets
Samhällsutvecklingskontoret
2016-02-02
Anna Lindh Wikblad

Röd linje avser gällande detaljplan. Gråmarkerat område föreslås upphävas.

Anna Lindh Wikblad
Chef samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden och – förvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-02-03

Tilldelning av kontrakt, utskrift som tjänst
Ärendenr 2015/1664-05

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens IT-kontor har begärt anbud på rubricerad
tjänst. Anbuden redovisas på sammanträdet.
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Förslag angående central resurs för stöd gällande extern
finansiering
Ärendenr 2016/154-3.5.0.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå totalt 2 220 tkr under perioden 2016-2018
till finansiering av en tjänst som EU-strateg på
kommunledningsförvaltningen. Medel anvisas från anslaget för strategiska
utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret föreslår att en tjänst som strateg för extern finansiering
inrättas på tillväxtkontoret på kommunledningsförvaltningen, och att tjänsten
benämns EU-strateg. Funktionen ska vara ett konsultativt stöd till
förvaltningarnas arbete med extern finansiering av projekt. Förvaltningarna
äger dock ansvaret för arbetet med extern finansiering till sina
verksamhetsområden. För de tre första tre åren 2016-2018 söks 740 tkr per år
från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser. Därefter ska tjänsten
finansieras inom ordinarie budget.
Bakgrunden till den föreslagna satsningen på en central resurs för extern
finansiering är den stora mängden av externa finansieringsmöjligheter.
Samtidigt finns inom flera av förvaltningarna potential att öka den externa
finansieringen av verksamhetsutvecklingsarbetet. Kommundirektörens
ledningsgrupp menar att det centrala kompetensstödet i EU-frågor bör
stärkas.
Genom den centrala funktionen byggs expertis gällande extern finansiering
som ska användas i kombination med förvaltningarnas sakområdesexpertis
och egna engagemang för extern finansiering. För ett bra resultat kommer det
att krävas att förvaltningarna fortsatt har ansvaret att driva och äga arbetet
med extern finansiering av utvecklingsinsatser inom det egna
ansvarsområdet.
Tjänsten EU-strateg ska vara att:
• proaktivt bistå förvaltningarna med information om externa
finansieringsmöjligheter,
• bistå förvaltningar med stöd i skrivandet av ansökningar,
• leda och utveckla det interna EU-nätverket,
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• aktivt delta i och vidareutveckla kommunens nätverk av externa
partners på regional, nationell och internationell nivå som grund för
gemensamma projekt.
Kompetensprofil är:
• flerårig erfarenhet med projektmedel från EU:s fonder,
• flerårig erfarenhet av kommunal verksamhet,
• högskoleexamen,
• samarbetsförmåga,
• relationsskapande,
• självgående.
Den årliga kostnaden för tjänsten beräknas bli totalt 740 tkr fördelat på 630 tkr
i lönekostnad inklusive sociala avgifter, 60 tkr i resekostnader inklusive logi
samt 50 tkr i OH-kostnader.
Placeringen föreslås bli tillväxtkontoret eftersom där hanteras en stor mängd
EU-projekt och kontoret deltar aktivt i externa nätverk gällande bland annat
EU-finansiering.

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Ansökan om finansiering av Hjärtans Lust, en föreställning
på is för skolelever och boende inom omsorgen
Ärendenr 2016/71-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.
anslå 42 tkr till Luleå konståkningsklubb för genomförande av
föreställningen Av hjärtans lust,
2.
anslå 55,5 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen för att kunna
erbjuda alla elever från årskurs 3 att delta vid evenemanget,
3.
medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luleå konståkningsklubb ansöker om 42 tkr för att kunna erbjuda
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen en föreställning på is som är
både kultur och idrott. Föreställningen “Av hjärtats lust” – bygger på
”Christmas on Ice” (föreställning med 2 500 betalande gäster) men i något
kortare format och utan liveartister.
Det skulle vara en gratis föreställning under vårens senare del som erbjuds
skolelever och boende inom omsorgen. Luleå konståkningsklubb skulle inte
göra någon ekonomisk vinst, ansökt finansiering avser framför allt kostnader
för ljud och ljus.
Tillväxtkontoret menar att showen har förutsättningar för att erbjuda barn och
äldre en föreställning av konstnärligt och sportslig hög kvalitet.
Bägge förvaltningarna ser mycket positivt på initiativet.
Socialförvaltningen kommer att sprida informationen till de brukare som finns
i förvaltningens verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt
på den föreslagna dagen då den inte krockar med centrala prov. De skolor
som har gångavstånd kan tänka sig att komma med hela skolan. För att även
barn från sör- och norrbyarna (samt skolor med längre avstånd från Coop
arena) ska kunna ta del av erbjudandet föreslår förvaltningen att även
bussresor finansieras. Vid en finansiering av bussresor för årskurs 3 beräknas
kostnaden till 55,5 tkr. Kostnaden uppgår till 103 tkr om även årskurs två
bussas.

Beslutsunderlag
Budget för Av hjärtats lust
Skrivelse från kulturförvaltningen
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Maria Bergman
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Maria Bergman

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
Kulturskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Lena Callne
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Vi har undersökt möjligheterna för Luleås skolors elever att komma till Luleå Konståkningsklubbs
föreställning Av hjärtats lust.
Vi har även räknat ut kostnader för busstransporter av 1-2 årskurser.
Vi har utgått från datum: 22 mars och tid: kl. 9.30 – 10.20 ca.
Det är en bra dag, inga centrala prov som försvårar deltagandet och vi har fått mycket positivt
gensvar!
De som har gångavstånd till Coop Arena kan tänka sig att komma med hela skolan.
Då vi frågar om åk3 kan delta om de blir erbjudna buss så svarar i stort sätt alla ja.
Om man har möjlighet att erbjuda busstransport (det går inte att göra till alla) föreslår vi att man
erbjuder åk 3 att få busstransport, då kommer alla i åk 3 i Luleå att kunna delta oavsett vilken skola
man går på. Vi har även gjort en beräkning av hur det skulle se ut om man inkluderade ytterligare en
åk (åk2) i busserbjudandet.
Av de som kan åka lokalbuss kommer det helt säkert fler än vad vi redovisar nedan, vi har bara kollat
upp med några enheter för att se om vi kommer upp till minst 1000 åskådare. Ju äldre elever desto
lättare att ta sig dit med lokalbuss
Hur många kan man räkna med?
Utan busstransport:
Åk 3 i sör- och norrbyarna har svårt för att komma medan några 3:or närmare stan kan komma med
lokalbuss = 200
På gångavstånd: NLV 430 + 270 Montessori 200, Östra 200, Munkeberg ,osv. = ca 1100 elever+ lärare
Med lokalbuss: 200 elever + lärare, men det kommer säkert fler!
Minst: 1500 elever
Om åk 3 erbjuds buss:
Alla i årskurs 3 i Luleås skolor kommer = 730 elever och lärare
På gångavstånd: NLV 430 + 270 Montessori 200, Östra 200, Munkeberg, osv.= ca 1100 elever + lärare
Med lokalbuss: 200 elever + lärare, men det kommer säkert fler!
Minst: 2030 elever
Kostnad för buss: 55 528 kr
Om åk 2 och 3 erbjuds buss:
Alla i årskurs 2 och 3 i Luleås skolor kommer = 1500 elever och lärare
På gångavstånd: NLV 430 + 270 Montessori 200, Östra 200, Munkeberg osv. = ca 1100
Med lokalbuss: 200 elever + lärare, men det kommer säkert fler!
Minst: 2800 elever
Kostnad för buss: 102 814 kr (Med detta alternativ krävs totalt 32 bussar i sammabete)
/ Dag Lindberg och Maria Bergenudd, Kultur- och Miljöskolan
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Budget för ev skolföreställning/konståkningsshow: Av hjärtats lust, våren 2016
Istid i A-hallen (efter v 13) = 500 kr/timme x 5 (rep & föreställning) = 2.500 kr
Extra arbetstid för våra tränare/koregraf motsvarande två heldagar inkl ag-avgift = 4.300 kr
Komplettering av rekvisita och förbrukningsartiklar: 2000 kr
Avgift till SAMI (för att spela musik till publik): 1000 kr
9.800 kr (inkl moms)
Och så den stora utgiften ljud & ljus från Sundberg Produktion: ca 32.000 kr inklusive moms.
Total projektkostnad: ca 42.000 kr


Ev finansiering av bussning för skolor som inte ligger i näromårdet – men där har inte vi som
klubb möjlighet att ta ansvar varken för kostnadsberäkning eller administration.

Luleå konståkningsklubb genom Lena Callne, sekreterare
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Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
den internationella körfestivalen Singing People Together
2016
Ärendenr 2015/1764-042

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om finansiering av den
internationella körfestivalen Singing People Together 2016.

Sammanfattning av ärendet
A&O produktion ansöker om 310 tkr till finansiering av den internationella
körfestivalen Singing People Together som planeras att genomföras i Luleå
och andra platser i Norrbotten 23-30 oktober 2013. 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
bland annat Haiti, Sydafrika samt USA kommer att genomföra workshops,
seminarier och konserter i Luleå. Körfestivalen har med lyckat resultat
genomförts 2012 och 2014.
Tillväxtkontoret menar att det är ett intressant evenemang som bidrar till
kulturutbudet samtidigt som det bidrar till internationaliseringen av Luleå.
När det gäller finansieringen från Luleå kommun menar tillväxtkontoret att
det handlar om ett kulturevenemang och att finansieringen ska behandlas av
kulturnämnden.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av Singing People Together 2016, bilaga
Projektbeskrivning Singing People Together 2016, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Arra AB
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Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering
till projektet Sverigetrampet
Ärendenr 2015/1644-042

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
till projektet Sverigetrampet.

Sammanfattning av ärendet
Tommy Ivarsson och Simon Gustavsson ansöker om medel till projektet
Sverigetrampet som genomförs 5-19 juni 2016, då en cyklist cyklar sträckan
Treriksröset - Smygehuk. Projektet syftar till att lyfta fram hållbarhetsfrågor
och hälsa. De medel som projektet får in går till Vi-skogen som arbetar med
Agroforestry runt Victoriasjön. Beroende på nivån på kommunens
finansiering erbjuds olika nivåer av exponering och samverkan med projektet.
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering till projektet Sverigetrampet 2016, bilaga
Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Tommy Ivarsson
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Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om
medfinansiering av Interregprojektet Visit Arctic Europe
Ärendenr 2015/1506-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om
medfinansiering av Interregprojektet Visit Arctic Europe.

Sammanfattning av ärendet
Visit Luleå AB ansöker om 101,5 tkr i medfinansiering av projektet Visit Arctic
Europe. Bakgrunden är att Swedish Lapland Visitors Board har beviljats
medel till projektet Visit Arctic Europe. Till projektet har man i Norrbotten
sökt och fått offentlig medfinansiering från Länsstyrelsen i Norrbottens län
och Norrbottens läns landsting. Förutom EU-medel består finansieringen även
av deltagande företags insatser samt partners insatser. En av dessa partner är
Visit Luleå som ska stå för en insats på 3500 kr/månad i 29 månader, vilket
totalt innebär 101.500 kr under perioden augusti 2015 till 31 december 2017.
Det är denna insats som Visit Luleå AB nu ansöker om från Luleå kommun.
Projektet syftar att öka antalet gäster hos de medverkande
besöksnäringsföretagen i den arktiska delen av Norge, Sverige och Finland.
Tillväxtkontoret välkomnar projektet och att Visit Luleås har prioriterat
deltagande som partner i projektet. Samtidigt menar tillväxtkontoret att Visit
Luleå AB bör klara kostnaden på 3500 kr i månaden för deltagandet i
projektet.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av projektdeltagande, bilaga
Projektbeskrivning Visit Arctic Europé, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Visit Luleå AB
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Vill du vara involverad och ta del av marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter
som ska stärka den Arktiska regionens konkurrenskraft och attraktivitet i syfte att ta
del av den växande globala resemarknaden?

Ny möjlighet för aktörer som
vill öka antalet resenärer.
Nu startar vi upp Interregprojektet VISIT ARCTIC EUROPE tillsammans med Northern Norway Tourism Board och Finnish Lapland Tourism Board. Syftet är att öka antalet gäster hos de medverkande
regionala besöksnäringsföretagen i den arktiska delen av Norge, Sverige och Finland. Den svenska
marknadsbudgeten är på 20 milj SKR, precis som den norska och finska. Det ger en total budget i
projektet på cirka 60 milj SKR.
ANMÄL DIG DIREKT OCH KOM PÅ UPPSTARTSTRÄFFEN I TROMSÖ 18-19 NOVEMBER.
(Projektet står för boende och konferenskostnader, företag och partners betalar endast resan.)

Initiativet ska bidra till att:
• marknadsföra och kommunicera projektdeltagarnas utbud av upplevelser och produkter
gentemot målgrupperna Den Globala Resenären och Det Globala Företaget.
• öka tillgängligheten och resandet till och inom den unika arktiska regionen
• deltagande aktörer utvecklar nya affärsmodeller och gränsöverskridande paketeringar
tillsammans med varandra.

Ett initiativ som stimulerar tillväxt.
• Det här projeket är en möjlighet att öka synligheten av projektdeltagarnas upplevelser och produkter genom gemensamma marknadsoch kommunikationsaktiviteter. Se specifikation av aktiviteterna på sid 2
och 3 i pdf:en. Målgrupper för insatserna är både MICE och Leisure.
• Varje partner står för en insats om cirka 3.500 SEK/månad i 29 månader.
• Svensk projektledare är Dan Björk, tidigare sales- and Marketing Director
på ICEHOTEL.

Vi söker aktörer och partners som har
vinning av ett ökat resande i den arktiska
delen av Europa.

Skicka ett e-mail till Graeme Richardson
(graeme@swedishlapland.com) eller ring
070-544 71 47 omgående med din anmälan
eller frågor om projektet.
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Projektbudget:

Budget hela projektet 1 aug 2015-31 dec 2017
€6,4 miljoner (60 milj SKR)
Finansieringsplan, Svenska delen:
TOTALT
€2.155.000 (20 milj SKR)
Interreg 65%
€1.400.000
(13 milj SKR)
Företagen 7,5%
€162.000 (1,5 milj SKR)
Partners 5%
€108.000
(1 milj SKR)
Nationell aktör 15% €323.000
(3 milj SKR)
Länsstyrelsen
€108.000
(1 milj SKR)
NLL, 2,5%
€54.000 (0,5 milj SKR)

Partners insats:

Målet är att minst 10 aktörer/partners till
Swedish Lapland Visitors Board medverkar och
investerar €10.800 (100.000 SEK) under hela
projekttiden, dvs €375 (3.500 SEK) /månad

2/3
Functional networking and cooperations
AKTIVITETER:

SYFTE:

FÖRVÄNTAT RESULTAT:

• Entrepreneur and partner meetings

• To share information and develop cooperation. To
learn about each other’s products to enable discussion
on cooperative packaging

• Successful 6 monthly meetings with functional networks. Common understanding of regional products
and strengthened cooperation.

• Excursions in each region by the
partners

• To learn about each other’s products to enable discussion on cooperative packaging

• Common understanding of regional products and
strengthened cooperation.

• International & domestic study trips

• To benchmark best practice around the world

• Better understand international competition and bring
best practice to AE

• Workshop Products

• Discuss and create product families / themes / concepts and package. Who can participate in the work to
provide feedback/expertises

• Decided themes / concepts.

• Establishment of a reference group of
tour operators

• Who can participate in the work to provide feedback/
expertise

• Client point of view is included in decision making

• Development of an intranet web site
for internal communications

• To enable clear and regular communication between
the working group and project partners

• Effective communication

• Develop guidelines for the use of the
Arctic Europe brand

• To ensure consistent use of the VAE brand

• Clear understanding by the working group and partners regarding the use of the VAE brand.

• Branding

• Create light umbrella brand for VAE area

• Clear communication in market areas

AKTIVITETER:

SYFTE:

FÖRVÄNTAT RESULTAT:

• Analyse to find out potential volume
of market area, accommodation capacity of the affected airport area

• Show the clear business case to transport carriers

• Open direct flight connections from selected market
area to Arctic Europe

• Negotiations with flight companies,
create strategic partnerships and common actions in market areas.

• Find partners who would open the direct flights from
selected market areas to Arctic Europe

• Open direct flight connections from selected market
area to Arctic Europe

• Negotiations with tour operarots and
transport carries

• Create the travel chains in Arctic Europe area to ease
cross border travel between destinations in area and
from stations to destinations/hotels

• Easy daily possibility to travel cross border between
the destinations and reach the destination/hotel from
stations.

Accessibility

• Technical rewiew of airport facilitie
and associated infrastructure
• Using air transport policy to drive
tourism development for arctic Europe

Product development, marketing & communication
AKTIVITETER:

SYFTE:

FÖRVÄNTAT RESULTAT:

• Customer Satisfaction Surveys

• To provide deeper understanding and quantitive and
qualitative feedback from customers.

• Improved product and package development and as
tool for measuring the success of the total project.

• Developing packages across all
seasons

• To increase cross border cooperation and thus the
competitiveness of project partners

• Increased package acceptance by the market. Improved competiveness and statistical results

• Low season business development

• Facilitate and encourage new products and packages
to attract visitors to low and shoulder seasons.

• Improved competitiveness and statistical results in the
low season

• Trade events and workshops

• Enable partners to take new cross border packages
internationally and introduce them to the trade

• Success uptake of new packages by international
tour operators. Improved competiveness and statistical
results

• Roadshows

• To reach local tour operators and travel agents and
provide training and inspiration on products and
concepts

• Deliver successful roadshows in target markets.
Improved competiveness and statistical results

• Point of Sale material

• To create a base of information material to help
inform and inspire trade and consumers

• Improved competiveness and statistical results

• Campaigns / promotions

• To cooperate with tour operators in marketing
campaigns with promotions for the region to increase
awareness, interest and sales.

• Increased results and improved relationships with
individual tour operators.

Forts. nästa sida
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3/3
Product development, marketing & communication
• Fam trips

• To bring tour operators to the region for onsite
inspections to learn, experience and be inspired.

• Improved relationships and willingness of tour operator staff to recommend our products to their clients.

• Trade Press

• Creating improved relationships with trade press
organisations.

• Increase involvement in trade press publications

• Promotial campaingns

• Campaigns aim to raise awareness of, and interest in,
the region with consumers

• Improved competiveness and statistical results

• Advertising

• Advertising will raise awareness of the region and
provide a call to action to sales channels

• Improved competiveness and statistical results

• Digital Media

• Create and use to spread information, engage and
influence and receive feedback via social media channels at all points of the pre and post purchase stages of
the customer experience.

• Improved competiveness and statistical results

• Press Visits

• Press visits and the resultant articles and/or blog
posts will raise awareness and interest in the region

• Improved competiveness and statistical results

BACKGROUND:
The arctic region of Europe is a unique environment that
stretches across northern Scandinavia and the countries
of Norway, Sweden and Finland. It is a region that shares
a unique climate, culture and lifestyle.

Taken as a whole Northern Scandinavia offers chances
to explore a diverse wilderness area with coastlines,
forests, tundra, fells, sea, fjords, lakes and rivers all within
a relatively short time frame.

Traditionally the tourism industries in all three countries
have competed to attract visitors. Acting independently
limits the potential of the region as a whole in the ever
increasingly competitive world market. Individual suppliers do not have the strength to influence further traditional markets or to expand into developing markets.
However as part of a co-operative marketing project the
region will be able to influence existing and new markets
more effectively and productively.

There are also a diversity of activities, a vibrant Sami
Culture, the northernmost cape in Europe, Santa Claus
and the Arctic lifestyle. There are also amazing natural
phenomena including the midnight sun and northern
lights, 8 seasons and pure nature.

In the document “Tillväxt från norr” 19/2014 published by
Statsrådets Kansli they describe on page 18 (point 1.3)
the opportunities that exist for increased tourism through
common marketing projects and activities. It raises the
opportunities that exist to work cooperatively, in particular with seasonal variations, and finally it recommends
that the countries combine their resources and use their
collective strengths to market Arctic Scandinavia.

The Visit Arctic Europe (VAE) project will make use of the
image marketing done by each of the countries and will
focus on building a network in Northern Scandinavia to
develop cross border marketing concepts, and experience concepts that will be marketed and distributed in
prioritised target markets.
Accessibility is a challenge for the whole area and
the VAE project will seek solutions and possibilities to
overcome these challenges. VAE compliments Northern
Scandinavia’s existing projects in the travel industry and
will seek cooperation between actors inside the area.
Sami culture projects and other relevant organisations
such as House of Lapland will be invited to participate
in the project as well as the national tourism marketing
organizations in the countries

Skicka ett e-mail till Graeme Richardson
(graeme@swedishlapland.com) eller ring
070-544 71 47 omgående med din anmälan
eller frågor om projektet.
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Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Musikens makt 2016
Ärendenr 2016/147-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 600 tkr till Musikens makt 2016
utöver de 900 tkr som redan beslutats i strategisk plan och budget.
2. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.
3. Som villkor för beslutet gäller:
a. tillväxtkontoret får genomföra marknadsföringsinsatser under
festivalen,
b. att festivalen stärker varumärket Luleå, och att stora scenen är
Luleåscenen och exponerar platsen Luleås logotype,
c. att festivalen är attraktiv för unga och unga vuxna,
d. att festivalen äger rum helgen före skolstart,
e. att festivalen verkar i program B och C Vision 2050s riktning
f. att festivalen genomförs helt öppet, gratis och drogfritt
g. att föreningen och Luleå kommun tecknar ett samarbetsavtal
som reglerar namnet Musikens Makt; varumärket Musikens
Makt får användas exklusivt för en musikfestival i samarbete
med Luleå kommun samt stödarrangemang till denna, namnet
inte får överlåtas till tredje part, om föreningen av någon
anledning inte fortsätter att arrangera festivalen äger Luleå
kommun rätt att använda namnet så länge som festivalen
arrangeras enligt nuvarande koncept, d v s gratis, drogfritt och
med musiken i centrum

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Musikens makt ansöker om 1 650 tkr till finansiering av Musikens
makt 2016. Festivalen Musikens makt har arrangerats på Gültzauudden
helgen före skolstart varje höst sedan 2010. Festivalen ska vara en drogfri
mötesplats där musiken står i centrum och genomföras 19-20 augusti. Totalt
beräknas festivalen kosta 2 400 tkr. Utöver 1 650 tkr som detta ärende gäller
budgeteras övriga intäkter på följande sätt: kulturnämnden (150 tkr),
arbetsmarknadsförvaltningen (100 tkr), stadsbyggnadsförvaltningen (60tkr),
Norrbottens läns landsting (250 tkr), sponsorer/reklam (180 tkr), platshyra
(10 tkr).
År 2015 anslogs 650 tkr från anslaget för EU-medfinansiering samt 850 tkr från
stratetisk plan och budget till Musikens makt. Tillväxtkontoret föreslår samma
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Håkan Wiklund
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nivå på finansieringen år 2016, och av dessa medel anslås 600 tkr från
kommunfullmäktiges anslag för EU-medfinansiering. 900 tkr har redan
beslutats av kommunfullmäktige i samband med beslut om strategisk plan
och budget för 2016.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av Musikens makt 2016, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Föreningen Musikens makt
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Föreningen Musikens Makt, orgnr 802465-3969
Stationsgatan 36, 972 32 Luleå
Kontakt: Lillith Saaw
073-0612241 info@musikensmakt.se

Ansökan musikfestival
Föreningen Musikens Makt ansöker om 1 650 000 kronor som Tillväxtkontorets del i
finansieringen av festival på Gültzauudden i augusti 2016.
En utvecklad Musikens Makt stärker Luleås varumärke och profil på musik och ungdomskultur.
Festivalens koncept ligger väl i linje med Luleås kärnvärden; naturlig, lugn och nytänkande. Musikens
Makt bör också ses i ett sammanhang med övriga festivaler under sommaren, som Pride,
Hamnfestivalen och Kulturnatten.
Föreningen avser att genomföra festivalen 2016 enligt vår överenskommelse med Luleå kommun.
Planen är att festivalen ska fortsätta att utvecklas mot vår vision att Musikens Makt ska vara ett
profilstarkt evenemang i Musiksverige.
Den totala kostnaden för festivalen 2016 beräknas till ca 2,4 miljoner kronor.
Finansieringskalkylen förutsätter även bidrag och insatser från kulturförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen och tekniska förvaltningen motsvarande tidigare år.
Bakgrund
Musikens Makt 2015 fick ett bejublat gensvar från publik, media, artister, samarbetspartners och
medfinansiärer. Festivalen genomfördes enligt det koncept som vi utvecklat i samarbete med
kommunen. Ordningen var god och slitaget på området obefintligt. Arbetet gick lättare än tidigare
år, dels för att vi som arrangör och hela arbetsgruppen har bättre rutiner, dels för att samarbetet
med underleverantörer och kommunens olika förvaltningar fungerar allt bättre.
2012 - 2015 genomfördes arrangemanget av Pancakelady Production på uppdrag av den ideella
föreningen Musikens Makt. Föreningen bildades i mars 2012 med syfte att verka för festivalens
överlevnad och framtid. Initiativet kom från Lillith Saaw och Elisabeth Rosenbrand, som startat
Pancakelady efter att som anställda i BD Pop arbetat med festivalen 2010 och 2011.
Föreningen Musikens Makt består av medlemmar som på olika sätt är engagerade i festivalen.
Kärntruppen utgörs, förutom Elisabeth och Lillith, av Pär Soini, Jan Palo, Fredrik Johansson och
Mattias Alkberg. Alla med anknytning till BD Pop och med erfarenhet från tidigare år
Föreningen äger namnet Musikens Makt och är huvudman för festivalen med egen ekonomi,
bokföring och revisor. Föreningen anlitar i sin tur företag och personer för olika uppdrag.
Pancakelady Production svarar för projektledning och genomförande.
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Föreningen beslutade vid årsstämman den 17 april 2015 välja följande styrelse för kommande
verksamhetsår: ordförande Mattias Alkberg, sekreterare Lillith Saaw, kassör Jan Palo och suppleant
Elisabeth Rosenbrand. Revisor är Magnus Johansson, auktoriserad revisor.
Styrelsen har beslutat att göra denna ansökan till Tillväxtkontoret.
Idé och syfte
Den grundläggande idén är att Musikens Makt ska vara en drogfri mötesplats där musikens står i
centrum och lokala akter har en given plats. En festival utan alkoholförsäljning men fylld av värme
och engagemang. En festival med ungdomar som främsta målgrupp men där artistutbudet och
programmet tilltalar en bredare åldersgrupp, inklusive barnfamiljer, och ger en mixad publik som
bidrar till ordningen. Efter utvärdering med polis, vaktchef, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen
framkom det att ungdomsfyllan minskat från föregående år. Det gjordes färre LOB:ar och avvisanden
på området, detta visar på en attitydförändring kring alkohol hos unga människor vilket är ett av
våra långsiktiga mål. Vid utvärderingen kunde vi se att stämningen var lugnare under lördagen än
fredagen och detta kan mest troligt bero på att fler föräldrar besökte festivalen på lördagen.
Föräldranärvaro är alltså en viktig del i arbetet mot ungdomsfyllan.
Ett annat syfte är att profilera Luleå som musikstad och skapa en arena för länets musikaliska akter.
Festivalen bidrar till att stärka det lokala musiklivet och tillsammans med aktörer som BD Pop och
Kulturens hus lyfta fram att Luleå, vid sidan av elitidrotten, även lirar i musikens elitserier. Under
produktionsveckan är vi runt 10 personer som jobbar heltid med iordningställandet av festivalen.
Utöver dessa skapar vi arbetstillfällen till scenbyggare, vakter, tekniker, konstnärer och så klart
musiker och artister.
2015 genomfördes en mycket lyckad branschträff under festivalen med panelsamtal om aktuella
ämnen och mingel. Träffen syftade till att länets musikliv skulle få en chans att nätverka och knyta
kontakter med övriga Sveriges men även att ta upp viktiga ämnen inom musik som hur musiker når
ut med sin musik och hur arrangörer kan samverka för en bättre livescen. Träffen lockar många
nyckelpersoner ur svensk musikbransch och är ett strålande tillfälle att visa upp festivalen och
staden.
Musikens Makt har snabbt fått ett gott renommé i Musiksverige, 2015 vann festivalen Livemusik
Sveriges pris ”Liveapan” för årets nyskapare i konkurrens med hela festivalsverige.
De artister som medverkat har uppskattat den vänliga atmosfären och vackra inramningen, och
berättat om festivalen för kollegor i musikbranschen. Musikens Makt är ett välkänt namn hos musiker,
bokningsbolag och turnéarrangörer och ett fortsatt stöd kommer förankra Musikens Makt som en
trendsättare bland festivaler och på sikt locka besökare från hela landet.
Program
För att utveckla ett attraktivt program kommer vi som tidigare år att arbeta med en referensgrupp. Vi
tar även gärna emot synpunkter från samarbetspartners och medfinansiärer.
FREDAG 19 AUG
12-15 Vip- och branschträff i Rådhuset för inbjudna
12-18 Familjeaktiviteter och liveakter
19-01 Liveakter
LÖRDAG 20 AUG
12-18 Familjeaktiviteter och liveakter
19-01 Liveakter
Säkerhet och drogfrihet
In- och utpassering till festivalområdet övervakas av värdar och ordningsvakter. Uppenbart
alkoholpåverkade avvisas. Införsel av alkohol är förbjuden och beivras. Inne på området är all
alkoholförtäring förbjuden. Den som bryter mot förbudet avvisas, vänligt men bestämt. Vakterna vid
entrén och inne på området ska säkra ordning och drogfrihet på ett socialt och vänligt sätt.
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Ansvarsfördelning
Föreningen tar initiativet och svarar för planering, projektledning och genomförande samt
ekonomisk förvaltning och administration före, under och efter festivalen. Föreningen anlitar i sin tur
personer och företag för det praktiska arbetet. Föreningens revisor kontrollerar att räkenskaperna
sköts enligt reglerna.
Finansiering
Finansieringen bygger på en kalkyl med andra bidragsgivare och företagssponsring. Om kommunen
ger ett positivt svar kan föreningen starta arbetet med att skaffa fram övrig finansiering.
Övriga samarbetspartners går in med t ex arbetskraft, rabatt eller betalar en faktura i vårt ställe, som
LLT, MSP, BD Pop, Luleå Grafiska, Norrbottens Media m fl.
Kostnadskalkyl	
  2016	
  
2	
  dagar	
  

	
  	
  

Personalkostnader	
  

750	
  000	
  

Artistkostnader	
  

815	
  000	
  

Teknik,	
  område	
  

600	
  000	
  

Marknadsföring	
  

180	
  000	
  

Övrigt	
  
Summa:	
  

55	
  000	
  
2	
  400	
  000	
  

	
  
Intäktskalkyl 2016 (sökta medel)
Utvecklingskontoret
Kulturförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Norrbottens läns landsting
Sponsorer, reklamförsäljning
Platshyra

1 650
150
100
60
250
180
10

SUMMA

2 400 000 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-02-01

1 (2)
Ärendenr
2016/140-2.4.3.3

Finansiering av förstudie "Norrbotten E-sport Arena"
Ärendenr 2016/140-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. anslå 300 tkr till förstudie Norrbotten E-sport Arena,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor gäller Luleå kommuns villkor för projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Snowgarden AB ansöker om 300 tkr från Luleå kommun för förstudien
Norrbotten E-sport Arena. E-sport (elektronisk sport) är ett samlingsnamn för
spel och tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoller. E-sport växer i
antalet utövare och tävlingsarrangemangen lockar besökare och tittare i stor
omfattning.
Förstudiens syfte är att skapa förutsättningar för att starta Sveriges mest
jämställda e-sportverksamhet i länet. Under förstuden är målsättningen att
etablera föreningsverksamhet och tävlingsverksamhet i länet samt att ta fram
riktlinjer för hur verksamheten på tre års sikt ska ha 30 procent kvinnor i
tävlingsverksamheten.
Förstudiens budget uppgår till 1 500 tkr. Förutom från Luleå kommun söks
finansiering från Bodens- och Piteå kommuner (300 tkr vardera) samt
Längmanska Företagarfonden (100 tkr), Länsstyrelsen (200 tkr), Norrbottens
läns landsting (200 tkr) samt Creative Nodes Fusion (100 tkr i annat än
pengar).
Tillväxtkontoret menar att förstudien har förutsättningar för att stärka
befintliga satsningar i den kulturella och kreativa sektorn. Insatserna kan
också på sikt skapa mervärden för den satsning som görs vid Luleå tekniska
universitet kring spelutbildningar. Kvaliten på riktlinjerna för jämställdhet är
mycket viktiga för en eventuell fortsatt finansiering efter förstudien.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
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Snowgarden AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2016/140-2.4.3.3

NORRBOTTEN E-SPORT ARENA

Ansökan om projektfinansiering av
förstudie Norrbotten E-sport Arena
Projektets namn:
Projekttid:

Förstudie - Norrbotten E-sport Arena
8 månader mars-oktober 2016

Sökt belopp av Luleå Kommun: 300 000 SEK
Total kostnad för projektet:
1 500 000 SEK
Projektägare:

Snow Garden AB

Organisationsnummer:
Adress:

556577-8452
Storgatan 36, 972 31, Luleå

Tel / e-mail
Bankgiro:

070-300 66 13 / andreas@snowgarden.se
5229-2752

Innehar F-skatt & moms:

Ja

Projektledare:
Kontakt:

Andreas Harnemo
andreas@snowgarden.se / 070 300 66 13
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NORRBOTTEN E-SPORT ARENA

PROJEKTBESKRIVNING
Sammanfattande projektbeskrivning
Förstudiens mål är att undersöka förutsättningarna samt skapa förutsättningar till att starta Sveriges mest
jämställda e-sportverksamhet i Norrbotten. Skapa en arena för att bedriva tävlingsverksamhet i länet på både
hög och låg nivå där arrangemangen kommer att utvärderas. Ta fram logistiken för att kunna arrangera
internationella tävlingar i Norrbotten på sikt. Se till att lokala e-sportföreningar startas i de medverkande
kommunerna.
Att samla alla dessa ungdomar och unga vuxna som i dagsläget spelar hemma med sina kompisar och då
kunna påverka dem ur sociala aspekter så som jämställdhet, ökad social tillvaro och fysisk aktivitet.
Se till att fler spelföretag startas och existerande företag i branschen ser incitament att ge sig in i denna snabbt
växande bransch. Detta sker bland annat i samverkan med Creative Nodes Fusion.
Workshops planeras för att öka intresset att fördjupa sig i kulturen inom dataspelsområdet. Illustrationskurser,
dataspelsmusik och teater baserad på spel. Att skapa ett intresse och förkunskaper för att utbilda sig vidare
inom datspelstillverkning.
Målet är att utföra ett antal arrangemang under förstudietiden. Att tillskansa sig så mycket information som
möjligt för att på allra bästa sätt genomföra detta i större skala. Vid förstudietidens slut ska en konkret
projektansökan vara klar som sätter Norrbotten som pionjärer på e-sportkartan.

Bakgrund
E-sport är en av de snabbast växande nya verksamheterna. Tävlingsarrangemang runt om i världen utklassar
samtliga andra sporter vad gäller antal tittare. Antalet utövare ökar också stadigt. Det som däremot saknas är
dels en arena för att utöva tävlingsverksamhet. Det saknas också en tydlig koppling i hur näringslivet kan ta del
av denna nya miljarddollarindustri.
Målet med projekt Norrbotten E-sport Arena är att etablera tävlingsverksamhet inom e-sport i länet. Ta det från
en "pojkrumsverksamhet" till en seriös tävlingsarena. Där man kan bedriva tävlingar på både nybörjarnivå och
på sikt locka hit världseliten i större arrangemang.
Ett prioriterat område kommer vara att nå ut till denna målgrupp som annars är svår att nå ut till. Att kunna
ställa krav på dem att klara skolarbetet. Träffa vänner utanför "datavärlden". Röra på sig mer. Och framför allt
att skapa en mer inkluderande verksamhet för att tilltala tjejer att börja med e-sport och datorspel överlag.
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NORRBOTTEN E-SPORT ARENA

Syfte
Projektet ska bygga upp Sveriges mest jämställda tävlingsverksamhet inom e-sport. Tävlingar kommer att ske
runt om i länet och de bästa lagen kommer att representera Norrbotten i tävlingar söderut/utomlands.
Samverkan med företag i branschen kommer att etableras och även inom turistnäringen för större evenemang.
Dreamhack i Jönköping lockar t.ex. till sig 14000 aktiva deltagare och minst lika många som kommer bara för
att titta. Liknande evenemang planeras i Norrbotten på sikt. UF-företag kommer att inspireras att jobba inom
denna nya bransch.
Det finns ambitioner från främst Luleå, Boden och Piteå att satsa på spelbranschen då denna är ett stort
tillväxtområde. E-sportverksamheten blir ett komplement till LTUs satsning på spelutbildning i Luleå och Piteå
samt till projektet Creative Nodes Fusion som ägs av Luleå och Piteå. Samarbete med gymnasieskolan
planeras då ”E-sportgymnasie” börjar etableras i allt fler kommuner.

Mål
Målet med förstudien är att åstadkomma minst ett större tävlingsarrangemang i var och en av de kommuner
som medverkar. Kvaltävlingar till dessa görs online.
Målet är att bygga upp en jämställd förening och verksamhet och skapa förutsättningar för att fler tjejer ska
attraheras att vara en del av denna verksamhet. Ta fram riktlinjer för hur man på tre års sikt kan vara uppe i
30% kvinnligt deltagande i tävlingsverksamheten.
Målet är att företag i länet ska ha fått en större inblick i denna nya växande bransch och hur den kan gynna
deras verksamhet.
Målet är att nå ut till ungdomar som viger stor del av sitt liv till dataspelande och kunna påverka dem med
kärnvärden inom jämställdhet, kultur, aktivitet och socialt umgänge.
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Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning
Arbetssätt för förstudien blir följande:
1. Etablera en huvudförening i Luleå samt ta fram föreningens stadgar och verksamhetsplan. Tillsätta styrelse
och planera första arrangemanget. Marknadsföring för att värva medlemmar.
2. Hjälpa till att initiera lokala föreningar i Boden respektive Piteå samt fånga upp intresse från övriga länet
3. Kontakta och besöka de mest tongivande aktörerna i E-sportsammanhang runt om i Sverige, Europa,
USA och Asien. Etablera samarbeten.
4. Arbeta fram och skriva projektansökan med en budget för ett 3-åring projekt. Projektägare i
huvudprojektet blir föreningen Norrbotten E-sport Arena.
5. Leta fram lämpliga lokaler i Norrbotten för ändamålet. Både permanenta och tillfälliga. Göra en
kravspecifikation vad som krävs för att bedriva verksamhet där.
6. Göra en plan för hur detta kan vävas ihop med andra satsningar som görs i Norrbotten på området.
7. Utbildning för att få igång företag på området och etablera samarbete med befintliga som är intresserade
av denna bransch.
8. Göra en tydlig plan för hur verksamheten kan leva vidare efter projekttidens slut.
Planerade events och workshops:
- E-sporttävlingar online och i lokal
- Utbildning i spelteknik för att bli en bättre spelare
- Skapande av dataspelsgrafik och musik
- Utforskande av nya företagsidéer på området
- Studieresor till Dreamhack och liknande ställen

Resultatspridning
Reslutatet i förstudien presenteras i en rapport och kommer ligga till grund till huvudprojektets grundande.

Projektavgränsning
Detta är ett helt nytt område. Projektledaren Andreas Harnemo har under ett flertal tillfällen tidigare startat upp
verksamheter i "nya områden". Första i IT-branschen var 1997.
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Målgrupp
Målgruppen i förstudien och projektet är i första hand ungdomar 15-25 då de är de mest verksamma inom esport i dagsläget.
En indirekt målgrupp är också aktörer i samhället som vill nå ut till denna målgrupp. Både företag och
kommuner/landsting/skola.
Ett mycket omfattande engagemang kommer bedrivas för att öka andelen tjejer på detta område. I skrivande
stund sitter jag på Jämställdhetsdagarna i Malmö och frågan diskuteras flitigt även här. På samma sätt måste
insatser ske för att ge nysvenskar utrymme i verksamheten. Förstudien kommer ta fram en konkret plan för
detta.

Projektorganisation
Projektledare för förstudien är Andreas Harnemo som driver företaget Snow Garden AB. Jonas Öberg från
Sundsvall har under 2014 dragit igång liknande verksamhet där. Han kommer att deltidsanställas under våren
för att snabbare komma igång och undvika fallgropar. En administratör beräknas också projektanställas.
Styrgruppen kommer bestå av representanter från näringslivet, spelvärlden, kompletterande branscher och
arrangemang. Föreslagen styrgrupp är:
Andreas Harnemo - projektledare
Maja Plumppu - aktiv spelare/youtubare
Matz Engman - Luleå Näringsliv
Karin Nilsdotter - konsult och inspiratör med stort nätverk och visioner
Projektet drivs i nära samråd med representanter från medverkande finansiärer, Luleå Näringsliv, Längmanska
företagarfonden, Creative Park, LTU m.fl.

Koppling till andra projekt och insatser
Under hösten har vi drivit projektet "Kvinnor som förebilder i Norrbotten" och fått en gedigen insyn på
jämställdhetsområdet som kommer att appliceras vidare i detta. Det finns också ett nära samarbete med
Creative Park och kommande spelsatsning med LTU.

Indikatorer
Fler företag på området skapas. Företag som kan ha nytta av denna verksamhet utbildas och informeras. Esportområdet blir mer jämställt och ökar mångfald. En seriös plats för att utöva denna nya sport skapas.
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Konsekvenser för integration
Prova-på-arrangemang för nysvenskar planeras till huvudprojektet. Vi har senaste åren ideellt bedrivit
schackkvällar på Vetenskapens Hus regelbundet, vilka har varit en mötesplats för många olika kulturer. En
fördel med spel är att man kan umgås utan att ha gemensamt språk.

Konsekvenser för jämställdhet
Jämställdhet är ett ytterst prioriterat område. Både för att inkludera fler tjejer i verksamheten men också för att
ställa krav på medlemmar att inte använda nedvärderande eller sexistiskt språkbruk.
Arrangemang för att få fler unga killar att läsa böcker planeras. En grundförutsättning för att klara skolan är god
läsförmåga och speciellt i denna målgrupp finns många saker att göra. "Förebilder som läser böcker".

Konsekvenser för miljö
Detta bör vara den mest miljövänliga sporten, i synnerhet om den utförs i Norrbotten där elen är "grön".

Resultat efter projekttiden
Förstudien kommer att presentera resultatet och då ha en färdig projektansökan för huvudprojektet baserat på
detta. Den ordinarie långsiktiga verksamheten byggs efter dessa resultaten.
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BUDGET
Kostnader för projektet
Egen personal räknar projektledning, konsult Jonas Öberg samt projektadministratör. Extern personal är hjälp
vid arrangemang, workshops och evenemang. Övriga kostnader är omkostnader för arrangemang,
studieresor, marknadsföring, utbildning m.m.
Totalt

Kostnader 2016
Egen personal

700 000 kr

Extern personal

200 000 kr

Övriga kostnader

600 000 kr

1 500 000 kr

Totalt

Finasiering av projektet
* Creative Nodes Fusion finansierar föreläsningar, utbildning och lokaler till utsatt värde.
Finansiering 2016

Totalt

Luleå Kommun

300 000 kr

Boden Kommun

300 000 kr

Piteå Kommun

300 000 kr

Creative Nodes Fusion *

100 000 kr

Längmanska Företagarfonden

100 000 kr

Länsstyrelsen i Norrbotten

200 000 kr

Norrbottens Läns Landsting

200 000 kr

1 500 000 kr

Totalt
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Utdrag från media

188
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-02-01
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2016/148-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering
till projekt Pop-upTeater
Ärendenr 2016/148-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
av projektet Pop-upTeater.

Sammanfattning av ärendet
Lule Stassteater ansöker om 150 tkr till finansiering av projektet Pop-upTeater.
Projektet är ett pilotprojekt för att etablera samarbetet och en arbetsform som
fungerar. Nästa steg är att göra ett internationellt samarbete som
delfinansieras av EU.
I pilotprojektet bjuds professionella scenkonstnärer till Luleå som sedan
arbetar tillsammans med barngrupper i åldrarna 4-18 år. De visar sedan upp
sitt arbete på skola eller i annan trygg närmiljö. Därefter görs uppvisningar i
det offentliga rummet. Scenkonstnärerna arbetet vidare med materialet de fått
genom arbetet med barnen och gör uppvisningar på tänkbara och otänkbara
platser i det offentliga rummet. Projektet beräknas kosta 300 tkr varav hälften
söks från kulturnämnden och hälften från kommunstyrelsen.
Tillväxtkontoret menar att detta har potential att utgöra ett spännande
kulturellt inslag i Luleås offentliga rum. Tillväxtkontoret menar emellertid att
det handlar om ett kulturevenemang och att finansieringen ska behandlas av
kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av projektet Pop-upTeater, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Lule Stassteater
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Pop-‐upTeater.	
  Projektet	
  ämnar	
  starta	
  redan	
  i	
  februari/mars	
  2016,	
  eller	
  så	
  snart	
  därefter	
  vi	
  har	
  
beviljats	
  medel	
  för	
  projektet.	
  
Lule Stasstater har genomgått en stor omvandling senaste året. Vi har uppmärksammat detta genom att i
december 2015 fira teaterns 40:års jubileum och i samband med det har vi bytt logga. Den nya loggan
står för möten och möjligheter. Färgerna är hämtade från skogen, midnattssolen, energin och vattnet.
Vår teater markerar därmed tydligt en nystart med professionalism och höga ambitioner. Vi är en fri
teater utan någon institutionell teater i ryggen. Lule Stassteater har länge stått för, vagt uttryckt; ”kul
barnteater”. Vi kan gärna stå för det, men vi är från och med nu också en teater med tydlig organisation,
skarpa mål och vi kommer utmärka oss som en nytänkande, med rötterna i Norrbotten, alldeles särskild
teater som barn och unga ska känna med, möta, besöka, vara i eller beröras av.
Vi hoppas att ni vill samarbeta med oss i den här utvecklingen. Vi hoppas också att ni tycker det är rätt tid
för medel till en fri teater som tänker rysligt annorlunda, vill arbeta för och i regionen och som har satt
upp egna styrdokument efter Barnkonvention och Läroplan(Lgr11).
Vi vill få barn och unga att genom scenkonst få lära sig empati och identitet eftersom det är viktiga
verktyg både inom konst, identitetsskapande och demokrati.

Varför Pop-up Teater?
Idén om Pop-upTeater kom till då en tidigare medarbetare visade en artikel om hur en forskare i
Stockholm undersökt om olika former av scenkonst kunde utveckla ledarskapsförmågan hos högt
uppsatta ledare inom olika branscher.
Två testgrupper av ledare, Grupp ett och två, fick sedvanlig utbildning inom ledarskap men testgrupp två
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fick också uppleva och skapa en stor mängd scenkonst av olika slag.
http://arbetet.se/2011/05/27/julia-romanowska/
Denna artikel gjorde att jag kom ihåg liknande erfarenheter jag själv haft när jag arbetat som lärare inom
musik, dans och drama, och de erfarenheter jag haft i mötet med publiken som scenkonstnär. Jag är helt
enkelt övertygad om de positiva effekterna detta projekt kan generera, både på individ- och
samhällsnivå.
Jag tror att det över tid gör någonting med medborgare i en stad om de förväntar sig scenkonst på väg till
jobbet, eller när barn och unga får möta professionella scenkonstnärer och tillsammans med dem få
utöva eller möta scenkonst i skolan och i det offentliga rummet.
Jag är säker på att det som säger mest om hur en stad mår och vad som gör den attraktiv visas i hur vi tar
emot människor utifrån, hur vi prioriterar våra unga, hur vi ser på kultur och vad vi väljer att ge allt detta
för utrymme.

Hur går Pop-upTeater till?
a.
Vi bjuder in professionella scenkonstnärer till Luleå. Dessa möter sedan barngrupper i åldrarna 4-18 år
(de arbetar med en åldersgrupp i taget). De skapar scenkonst tillsammans utifrån Lule Stassteaters årliga
tema. 2016 är det temat psykisk hälsa.
När de arbetat klart, genom en blandning av workshops, presenterar elever och scenkonstnärer sitt
arbete på befintlig skola/eller i en annan trygg närmiljö. Det ska vara en hög konstnärlig och pedagogisk
nivå.
b.
Barnen och scenkonstnärerna visar sedan upp sitt arbete/delar av arbetet i det offentliga rummet.
Exempelvis visar några få barn och unga upp korta scener i en hiss eller så samlas en dansande flashmob
på femtio barn på LTU:s café. Allt däremellan är möjligt. Unga synliggörs på sina villkor på ett positivt
sätt. Teaterns arbete är även här uppsökande och vi når alla.
c.
Scenkonstnärerna arbetar vidare med materialet de fått genom arbetet med barnen och utvecklar sedan
egna scener som de sedan visar på olika tänkbara och otänkbara platser i det offentliga rummet.

Vilka ska vi samarbeta med?
I skrivande stund har vi två ensembler som väntar på att sätta igång tillsammans med oss på Lule
Stassteater.
1. RadArt –ett scenkonstkluster från Tromsö,
2. Världens bästa Frigrupp- ett scenkonstkollektiv från bl a Uppsala

Vi diskuterar också med scenskolans elever om hu de kan ingå i projektet och slutligen har vi samtal med
en producent på Kulturskolan i Luleå för ev. samarbete under hösten 2016.
Vad händer sedan?
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Denna ansökan gäller ett pilotprojekt av Pop-upTeater för att etablera samarbeten och arbeta in en form
som fungerar. Både scenkonstnärer och skolor ska förberedas och arbetas med.
Pop-UpTeater är en del av vår Verksamhetsplan/treårsplan och vi planerar i nästa steg att göra ett
internationellt Pop-upTeater-samarbete med medel sökta inom Eu eller Barentsområdet.

Budget
Från Utvecklingskontoret söker vi nu 150 000kr.
Detta är halva summan av projektkostnaden i budget nedan.
Den andra halvan söker vi från Kulturförvaltningen i Luleå.

Scenkonstnärer från RadArt, Tromsö
Förberedelser och genomförande i Luleå.

80 000 kr

Resor och boende

80 000 kr

Kostym

25 000 kr

Teknik

20 000 kr

Administration

10 000 kr

Marknadsföring/Samarbetsavtal skolor

40 000 kr

Transport

15 000 kr

Dokumentation

10 000 kr

För och efterarbete, utvärdering skola

15 000 kr

För och efterarbete, utvärdering offentliga rummet.

5000 kr
SUMMA :

Vänliga hälsningar
Christine Hemdal
Konstnärlig producent
Lule Stassteater
tfn: 0737-1020 37
christine@lulestassteater.se
www.lulestassteater.se
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300 000 kr

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2016-02-01

1 (2)
Ärendenr
2016/153-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om
medfinansiering av strukturfondsprojektet Green North
Ärendenr 2016/153-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 600 tkr till
strukturfondsprojektet Green North under projektperioden 2016-2019.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. För beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor om
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Umeå universitet och Luleå tekniska universitet ansöker i samverkan om
600 tkr från Luleå kommun till medfinansiering av strukturfondsprojektet
Green North.
Projektet ska samla företag, akademi och samhälle till en gemensam plattform
inom miljöteknik och stärka regionens internationella konkurrenskraft genom
utveckling av innovativa miljötekniska lösningar. Projektet ska:
 etablera en innovativ miljöteknisk resursplattform
 införa ett nytt arbetssätt för utvecklingsarbete mellan universitet,
företag och samhälle,
 genomföra innovativa demonstrationsprojekt vid de i projektet
ingående miljötekniska demonstrationsplattformarna,
 göra regionen känd som pionjär inom hållbar utveckling och
framåttänkande genom utveckling av nya miljötekniska lösningar,
 skapa mervärde genom samverkan för projektets parter i regionen,
 stärka SMF genom kompetenshöjning och specialisering.
Projektet kostar totalt 16 400 tkr varav hälften söks från EU. Resterande
finansiering söks enligt följande: Umeå kommun (1 500 tkr), Region
Västerbotten (1 500 tkr), Luleå tekniska universitet (1 600 tkr), Länsstyrelsen i
Norrbotten (1 200 tkr), Norrbottens läns landsting (200 tkr), Luleå kommun
(600 tkr), Umeå universitet (1 600 tkr). För Luleå kommun skulle det bli
följande fördelning över projektperioden: år 2016 (70 tkr), år 2017 (200 tkr), år
2018 (200 tkr), år 2019 (130 tkr).

Beslutsunderlag
Förfrågan om medverkan i strukturfondsprojektet Green North, bilaga
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2016-02-01

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Luleå tekniska universitet
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2 (2)
Ärendenr
2016/153-14

Green North – samverkan akademi‐industri inom imiljöteknik

Mats Tysklind UmU
Anders Lagerkvist, LTU
2016‐ 01‐27

GREEN NORTH – Underlag med förfrågan om medverkan i
strukturfondsprojekt ansökan 4 februari 2016.
Projektets mål:
GREEN NORTH genererar smart tillväxt och samverkan genom att samla
regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations‐ och
resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och
samhälle.
Bakgrund: Samhället står inför stora utmaningar på vägen mot en hållbar utveckling och
tillväxt, och en biobaserad ekonomi. Den tunga industrin genererar stora mängder
biprodukter och avfall, med stor miljöpåverkan. Avfall, förorenad mark och förorenat vatten
fortsätter att vara en av de stora utmaningarna i det moderna samhället, och är därigenom i
stort fokus när det gäller EU:s politik och lagstiftning. Behovet av helt nya, innovativa
lösningar inom avfallshantering och miljöteknik är mycket stora och av globalt intresse.
För att klara övergången till ett hållbart samhälle ställs mycket stora krav på hantering och
återvinning av avfall, samtidigt som det krävs politiska åtgärder och fortsatt utveckling av
lagstiftningen inom detta område. I Sverige, Europa och globalt måste mängden avfall som
deponeras kraftigt minska, samtidigt som vi måste hitta nya metoder att omhänderta och
rena t ex förorenad jord. Ett attraktivt och efterfrågat sätt att spara ändliga naturresurser är
återanvändning av avfall och material, och via nya smarta lösningar omvandla detta till
resurser och produkter med högt värde och minimal miljöpåverkan.
För att säkra en hållbar användning av mark, vatten och material har lagstiftningsåtgärder
vidtagits. Genom t ex avfallsdirektivet och lagstiftningen för användandet av kemikalier
(REACH) har EU starka instrument för att ställa krav på verksamheter och skydda miljön.
Annan lagstiftning, såsom ramdirektivet för vatten, det marina direktivet, Baltic Sea Action
Plan och det föreslagna markdirektivet utgör idag grunden för skyddet av den svenska och
europeiska miljön.
Marknad och potential: Europa 2020 pekar ut klimat, energi och miljö samt innovation och
ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag, som prioriterade områden.
Efterfrågan på miljöteknik på den globala marknaden uppskattades år 2008 av FN:s
miljöprogram till cirka 1 400 miljarder dollar per år.
Strategiska insatser för att främja miljöteknik sker på alla nivåer och är en viktig drivkraft för
efterfrågan på svenska lösningar inom miljöteknik. Den svenska miljötekniksektorn
sysselsätter ca 40 000 anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor. Huvudinriktningen
är varor och tjänster inom förnyelsebar energi, återvunnet material samt värme‐ och
energibesparing. Exporten uppgick år 2009 till ca 39 miljarder kronor (uppgifter från
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Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd). För att säkra en hållbar användning av
mark, vatten och material (inklusive avfall), har lagstiftningsåtgärder vidtagits från EU.
GREEN NORTH’s övergripande mål:
GREEN NORTH har stärkt regionens internationella konkurrenskraft genom utveckling av
innovativa miljötekniska lösningar.

Figur 1. Beskrivning av processer som ska bygga GREEN NORTH till en resursplattform där
idéer och uppdrag valoriseras i form av produkter, lösningar och kunskap i riktning mot
miljötekniska innovationer.
Projektmål
GREEN NORTH genererar en smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala
tillgångar vid en gemensam resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag,
akademi och samhälle.
Delmål:
 Etablera en innovativ miljöteknisk resursplattform
 Införa ett nytt arbetssätt för utvecklingsarbete mellan universitet, företag och
samhälle.
 Genomföra innovativa demonstrationsprojekt vid de i projektet ingående
miljötekniska demonstrationsplattformarna.
 Göra regionen känd som pionjär inom hållbar utveckling och framåttänkande genom
utveckling av nya miljötekniska lösningar.
 Skapa mervärde genom samverkan för projektets parter i regionen.
 Stärka SMF genom kompetenshöjning och specialisering.
2
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GREEN NORTH’s aktiviteter för att uppnå sina mål.
Aktivitet 1 ‐ Projektledning och strategier
A1:1 Projketadministration – planering, uppföljning, rapportering, ekonomi, kontakt
Tillväxtverket, formell rapportering mm, stöd upphandling.
A1:2 Projekt‐ och övergripande processledning, operativ ledningsgrupp, styrgrupp.
A1:3 Strategisk omvärldsbevakning, systemanalys, FoU‐råd, idéplacering.
Aktivitet 2 ‐ Kommunikation, information och profilering.
A2:1 Projektwebbsida, informationsmaterial, Rapporter annan publicering
A2:2 Konferenser, mässor, föreläsningar och seminarier/workshops
A2:3 Studiebesök/ Technical Visits, Internationalisering
Aktivitet 3 ‐ T3‐modellen ‐ Utveckling modell för forskning hos företag.
A3:1 Tellusprojekt inom grundutbildningen.
A3:2 T‐Struktur i forskarutbildningen.
A3:3 Tvärdisciplinära temagrupper för seniora forskare.
Aktivitet 4 ‐ Test ‐ Pilot ‐ Demonstration ny miljöteknik.
A4:1 Miljö och hälsa.
A4:2 Energiteknik.
A4:3 Resursutnyttjande.
Aktivitet 5 ‐ Innovationsstöd och marknadsanalys för företag och akademi.
A5:1 Stöd affärsplaner, marknadsanalys och coachning.
A5:2 Nationella och interntionella Arenor, Event, Matchmaking
A5:3 Patent, immatrialrättsfrågor, sekretess m m.
De olika aktiviteterna är viktiga komponenter i processflödet som beskrivs ovan i Fig.1.
En viktig komponent i GREEN NORTH är att skapa möjligheter till test och
demonstration (A5) som avgörande faktor för prövning och acceptans av ny miljöteknik.
Projektet har här nationellt unika möjligheter att genom Miljötekniskt centrum (MTC) i
Umeå skapa en demonstations‐ och innovationsplattform där företag, universitet och
andra aktörer möts. I denna första fas kommer ett antal ”skarpa” miljöteknikprojekt att
genomföras ssom också samtidigt blir projekt för utveckling av modeller för samverkan
(A3, A4, A6) och kommunikations och information (A2).
De initialt ingående miljöteknikprojekten och innovationsområden för demonstration
och utveckling av samverkansmodeller (geografisk placering för genomförande inom
parentes. OBS: Aktiv medverkan i tillämpningsprojekt är inte geografiskt avgränsat):










Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten (Umeå)
Aktiv rening av förorenat vatten genom avancerad oxidation (Umeå)
Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter (Umeå ‐ Övik)
Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark (Umeå)
Kostnadseffektiv klimatneutral kolbaserad behandling av förorenad jord (Umeå ‐
Piteå)
Effektivt resursutnyttjande av massa‐ och pappersindustrins restslam –
fosforåtervinning och reduktion av askrelaterade problem genom
samförbränning (Umeå‐Luleå‐Piteå).
Hållbar hantering av arsenikförorenade material (Piteå‐Luleå).
Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion (Luleå‐Umeå).
Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus (Boden‐Luleå).
3
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Initialt medverkande samarbetspartners vid sidan av samverkansparterna är K Kenneman
Svets AB (Umeå), Wibax AB (Piteå), SpinChem AB (Umeå), D‐TOX AB (Umeå), Envix Nord AB
(Umeå), SCA Obbola, SCA Munksund, RagnSells AB, Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå
AB (Dåva DAC, Umeå), Piteå Såg och Hyvleri AB, Geogen Produktion AB, (Arvidsjaur), Bodens
Energi AB, Luleå Renhållning (Luleå). Under projektets gång siktar vi på att fördubbla antalet
företag och organisationer som medverkar.
Till projektet knyts ett regionalt råd med representanter från bl a de större kommunerna i
både Norr‐ och Västerbotten (Luleå, Umeå, Piteå; Skellefteå, Boden m fl).

4
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-02-01
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2015/1437-86

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Ung scen norr 2016
Ärendenr 2015/1437-86

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 150 tkr till projektet Ung scen
norr.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottensteatern ansöker om 150 tkr till projektet Ung scen norr som ska
vara en arena och samlingsplats för teater för unga i Norrbotten med säte i
Luleå. I projektet skapas hållbara strukturer för att unga själva ska kunna
utöva teater där de bor. Ung scen i norr ska genomföras i sju pilotkommuner
och i Luleå kommun ska projektet erbjuda: levande mötesplats, inflytande och
delaktighet i arbetet, områdesbaserat fördjupat arbete, två föreställningar per
år för den unga publiken, öppna workshops, kompetensutveckling för
pedagoger, starta unga teatergrupper, teaterledarutbildning i tre steg,
konstnärligt in- och utflöde till kommunen, digital plattform, övrigt stöd och
bollplank. Projektperioden är 2015-2017, men denna ansökan gäller 2016.
Totalt kostar projektet 8 572 tkr under 2016. Projektet är delfinansierat av
Europeiska socialfonden.
Från Luleå kommun ansöks totalt om 300 tkr fördelat lika på
kommunstyrelsen och kulturnämnden. Tillväxtkontoret menar att satsning på
teater för unga ligger i linje med programmen för vision 2050 och stärker
Luleå som kreativ och kulturell stad.

Beslutsunderlag



Ansökan om projektmedel till Ung scen norr 2016, bilaga
Budget Ung scen norr 2016, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Norrbottensteatern
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Ansökan om projektmedel till Ung Scen Norr 2.0 2016
Teater för unga ligger i linje med programmen för vision 2050 och stärker Luleå
som kreativ och kulturell stad. Därför ansöker Ung Scen Norr om dels en
samordningsresurs i Luleå kommun och medel för kommande verksamhetsår
2016, belopp: 150 000:-/etthundrafemtio tusenkronor/
SAMMANFATTNING
Norrbottensteatern har under 2015 startat Ung Scen Norr - en arena och
samlingsplats för teater för unga i Norrbotten med säte i Luleå. Syftet är att
skapa hållbara strukturer för en förhöjd kvalitet och ett ökat utbud av
professionell scenkonst för unga samt öka det kulturella fritidslivet. Vi kommer
genom samverkan med lokala aktörer skapa en långsiktig struktur för att unga
själva ska kunna utöva teater där de bor. Med avstamp i den genomlysning som
gjordes 2013 av teater för unga i länet (se bakgrund) är syftet med Ung Scen
Norr att öka tillgängligheten till kvalitativ teater och scenkonst för unga. Vi vill
göra de ungas röst hörd genom att arbeta ur ett barnperspektiv och med
delaktighet och inflytande från unga i det konstnärliga skapandet lyfta deras
situation och samtid. Utifrån en hållbar verksamhet där ett konstnärligt
residens utlyses varje år, skapar vi ett forum för ett kontinuerligt konstnärligt
inflöde till Luleå och Norrbotten och möjlighet för nyskapande och aktuell
scenkonst för unga att stanna och växa här. Projektet är 3-årigt och riktar sig i
huvudsak till målgruppen 13-19 år men också till deras lärare. Projektet har
som mål att genomföras i 7 pilotkommuner varav Luleå är en av dessa.

BAKGRUND
2013 anställde Norrbottensteatern en projektledare för att göra en förstudie
och se över behov och möjligheter för att utveckla ungdomsverksamheten vid
teatern. Förstudien resulterade i en genomlysning av hela Norrbottens teaterliv
för unga. Utbud av professionell teater för den unga målgruppen och möjlighet
till det egna kreativa utövandet. Kartläggningen synliggjorde allt ifrån
amatörteaterföreningar, fria grupper, institutioner, studieförbund, kulturskola
och övriga verksamheter. Hela rapporten finns i bilaga 3. Rapporten pekar på
att det finns få verksamheter med fokus på unga, specifikt målgruppen 13-19 år
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samt en bristande kunskap på arbetsmetoder för ett tydligt barnperspektiv och
att arbeta med inflytande och delaktighet. Rapporten visar även en tydlig brist
på struktur för att unga ska kunna utöva och organisera sig inom teater på
fritiden. En faktor av många är bristen på teaterledare och pedagoger i länet.
Underlaget av intresserade ungdomar är stort men det finns ingen naturlig
plats att vända sig för att få tips och råd om hur man ska gå tillväga. Med
utgångspunkt i denna rapport initierades tankar om projektet Ung Scen Norr,
en samlingsplats för teater för unga i Norrbotten. Under 2014 har en
förprojektering av Ung Scen Norr genomförts för att hitta metoder för att lösa
de hinder som synliggjorts i förstudien samt bygga upp en långsiktig och hållbar
struktur för unga och teater i Norrbotten.

VAD ÄR UNG SCEN NORR?
Ung Scen Norr är ett treårigt projekt (2015-2017) som bygger på fyra
byggstenar; Scenkonst, delaktighet, stöd och ledarskap.
Scenkonst
Ung Scen Norr kommer att skapa två föreställningar per år (uppstartsåret 2015
1 st) med inflytande och delaktighet av den unga publiken. Arbetet med
föreställningarna ska ske i nära kontakt med skolan för att hitta nya metoder
att knyta samma deras och teaterns värld. Under Ung Scen Norrs inledande år
har vi tagit upp tematiken identitet, normer, tillhörighet, acceptens, minoritet
och majoritet och första föreställningen Man vänjer sig vid det vackra har
spelats under hösten 2015.
Delaktighet
Ung Scen Norr skall skapa scenkonst utifrån ett barn/
ungdomsperspektiv. Med detta menar vi att föreställningarna ska reflektera
och synliggöra barn och ungas situation och samtid i Norrbotten idag. De unga
kommer vara delaktiga på olika sätt i skapandet av föreställningarna,
exempelvis genom samtal eller att skriva texter, men också genom att få
möjlighet att delta i workshops som Ung Scen Norr ger. Vi tittar nationellt på
verksamheter som Unga Klara, Ung Scen/Öst, Backa Teater som goda exempel
på teatrar som tar ungdomspubliken på allvar och som skapar ett mervärde
(temakvällar, lärarhandledning, lärarvisningar etc.) i en ungdomskontext i
dialog med unga.
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Stöd
Vår målsättning är att vara det stöd och den plattform som behövs för unga
som vill utöva teater på fritiden. I nära samarbete med studieförbund,
kulturskola, föreningsliv etc. håller vi på att bygga upp en hållbar lösning för
kontinuerliga kurser i teater för unga. Vi har under 2015 påbörjat med
utvecklingen av hemsida där teaterintresserade bland annat kan skapa grupper,
ladda ner manus, övningar och texter samt få feedback från oss på Ung Scen
Norr via filmklipp. Detta är ett sätt att hålla kontakten med vår målgrupp trots
de geografiska avstånden i Norrbotten.
Ledarskap
Vi kommer inom Ung Scen Norrs verksamhet att satsa på det eftersatta
området; teaterledare, som är en förutsättning för att unga själva ska kunna
starta grupper. Hösten 2015 startade vi den första teaterledarutbildningen för
unga/unga vuxna i samarbete med studieförbunden och fria teatergruppen
Teater Mila. Två-tre unga blivande ledare från Luleå har beretts plats att kunna
gå kursen som genomförs i tre steg med chans till fortbildning.

UNG SCEN NORR I LULEÅ
I Luleå kommun är Ung Scen Norrs målsättning att kunna erbjuda följande:
1. Levande mötesplats
Då projektet har sitt säte i Luleå ges en större möjlighet att skapa mer aktivitet
och högre närvaro än de övriga pilotkommunerna. Ung Scen Norr blir en
levande mötesplats för unga i Luleå där vi har möjlighet att arrangera
workshops, samtal, föreläsningar, impro-kvällar etc. efter de behov vi ser hos
den unga publiken. Eftersom föreställningarna i största mån kommer att
repeteras på Norrbottensteatern så ser vi möjlighet för Luleås ungdomar att
delta i öppna rep och vara engagerade i referensgrupper.
2. Inflytande och delaktighet i arbetet
För att säkerställa en hållbar struktur och för att stärka det befintliga teaterlivet
i kommunen är det viktigt och för Ung Scen Norr med inflytande i alla led. I
början av 2015 kommer en processledare från Ung Scen Norr att leda en
strategiworkshop där ungdomar, studieförbund, föreningar, politiker,
tjänstemän och skola från Luleå kommun ser till de behov som finns och
gemensamt tar fram en lokal strategiplan för det unga teaterlivet. Denna
strategiplan kommer sedan vara utgångspunkt för hur Ung Scen Norr byggs upp
just i Luleå kommun.
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3. Områdesbaserat fördjupat arbete
Elever i åk 7-9 och gymnasiet i Luleå kommun ska under projektperioden 20152017 någon gång ha varit med om att ta fram en föreställning i
inflytandeprocess. Vi har i samtal med samarbetspartner och kommunen valt
rikta denna del av projektet tydligt och arbeta områdesbaserat med Hertsön
och Örnäset. Detta för att kunna genomföra ett fördjupat arbete med en eller
flera klasser. Vi utgår ifrån tematiken, som år 1 är Identitet, normer,
tillhörighet, acceptens, minoritet och majoritet. Vi ser också dessa två områden
som intressanta att börja arbeta i, då integrationsfrågor och mångfaldsfrågor är
aktuella här. Vi har även i förstudiefasen arbetat upp en god kontakt med
Hertsöskolan, studieförbunden Sensus och ABF, som önskar knyta an till
projektet med dessa förutsättningar.
5. Öppna workshops
Ung Scen Norr kommer att genomföra minst två öppna workshops per år i
Luleå kommun. En med målgruppen ungdomar och en med målgrupp lärare
och pedagoger, samt att vi i samband med vår spelperiod kommer att
arrangera olika samtal, föreläsningar och inspirationskvällar i samverkan med
lokala verksamheter.
6. Kompetensutveckling för pedagoger
Vi kommer i tätt samarbete med Hertsöskolan första året undersöka nya
former för professionell scenkonst och skolan att mötas. Vi arbetar aktivt med
att knyta an scenkonstupplevelsen och det fördjupade pedagogiska arbetet till
läroplanen och skolans uppdrag. Vi kommer erbjuda fortbildningsmöjligheter
för lärare och pedagoger i Luleå kommun på detta tema samt lärarvisningar av
våra föreställningar för att diskutera hur man kan arbeta vidare på en viss
tematik i klassrummet. Vi har under förstudien till exempel följt ett
läsförståelseprojekt med teater som ingång (dramatik i Grundskolan, DIG)
tillsammans med två klasser i åk 7 på Hertsöskolan, bland annat en klass som
har svenska som andraspråk, och en vilja finns från skolans och teaterns håll att
fortsätta detta samarbete.
7. Starta unga teatergrupper
Ung Scen Norr kommer att hitta en struktur för att hjälpa unga teatergrupper
att kunna organisera sig. Vi har en pågående dialog med berörda studieförbund
om att samarbeta kring detta. Till exempel finns det flera grupper som behöver
ledare för att kunna starta igång. Vissa andra grupper behöver en mentor. I
andra fall kan det vara en lokal som krävs och här kan vi hjälpa till att förmedla
kontakt och vägleda. Målet är att minst en ny teatergrupp för unga startar per
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år i Luleå kommun efter att Ung Scen Norr har kommit igång och att vi skapar
en stabil grund att stå på för dessa grupper.
8. Teaterledarutbildning i tre steg
Steg ett för att få igång teatergrupper är att lösa den akuta bristen på ledare
som existerar i hela länet. I samarbete med teater Mila kommer vi att
genomföra en ledarskapsutbildning hösten 2015, totalt utbildas ca 14 st ledare
första året, varav Luleå får skicka tre stycken. Teaterledarutbildningen har som
mål att genomföras i tre steg, där första steget är en allmän
ledarskapsutbildning, steg två fokuserar mer på teaterproduktion och
dramaturgi och steg tre är en fördjupning i gruppdynamik och innehåller bland
annat konflikthantering.
9. Konstnärligt in – och utflöde till kommunen
Ung Scen Norr kommer med sina konstnärliga residens och samarbete med
Riksteatern skapa ett kontinuerligt in- och utflöde av konstnärligt utmanande
scenkonst och de föreställningar som skapas i en unik norrbottnisk kontext
kommer ha ett värde av nationellt intresse, vilket kommer att sätta Luleå
kommun på kartan.
10. Digital plattform
Ung Scen Norr utformar en plattform på nätet där man kan söka fram alla
verksamheter som håller på med teater i sin kommun, starta sin egen
teatergrupp, hitta manus, gruppövningar, få feedback på filmklipp med
teaterövningar av professionella skådespelare/regissörer m.m. Målet med Ung
Scen Online är att den ska ha minst sju aktiva teatergrupper efter ett år. Den
digitala plattformen är nyskapande och utvecklande för länet.
11. Övrigt stöd och bollplank
mot de unga och pedagoger i form av nystartad webbportal, handledning,
lärarhandledningar för föreställningarna, support för utbildade teaterledare,
tillgång till våra nätverk och spetskompetens inom teater.
Resultat 1:a projektåret
Med syftet att få fram en lokal strategi för det unga teaterlivet genomfördes en
strategiworkshop i Luleå under våren 2015.
Första produktionen av 5. Man vänjer sig vid det vackra - skapad tillsammans
med ung i Norrbotten och med fördjupat arbete i Älvsbyn, Arvidsjaur och
Luleå.
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Samtliga högstadieskolor i Norrbotten har fått erbjudande att se
föreställningen gratis. Till Luleå kommuns skolor har man erbjudit 34
tillfällen med ca 1700 platser.
Fram till 15 oktober har 61 skolor varav 29 st i Luleå sett föreställningen. Antal
personer är 2437 varav 1024 elever i Luleå kommun.
I Luleå har vi förutom skolföreställningarna spelat 4 offentliga föreställningar i
Luleå samt 3 abonnerade föreställningar.
I skrivande stund turnerar föreställningen till övriga kommuner och kommer att
slutföras under november 2015.
Referensklasser från Luleå och Älvsbyn.
Vi har haft Workshop i 2 klasser/kommun. 2 ggr/klass. I Luleå har vi jobbat
med Hertsöskolan. Elever från Hertsöskolan har involveras i workshops och
andra aktiviteter som ung Scen Norr erbjuder, samt fortbildning för personal.
Höstlovsworkshop för unga 13-16 år, 2 dagar genomfördes i oktober 2015.
Statiskt till och med 15 oktober visar att Ung Scen Norrs workshops har haft
stort antal deltagare. 955 st. varav 562 är i ålder 13-16 år, 16 st. är i åldern 1726 år. Antalet vuxna deltagare uppgår till 399 st.
En expertgrupp av unga (13-17 år) i Luleå har under våren och fram till
premiären i augusti deltagit löpande på aktiviteter på Norrbottensteatern.
Lärarvisning har erbjudits till samtliga lärare i Luleå, att få se föreställningen,
diskussion och genomgång av handledningsmaterial.
Besök på lärarkonferenser i samtliga kommuners högstadium, information om
föreställning, projektet och lärarhandledning.
Skådespelare och Dramapedagog har varit i skolorna i Luleå för att berätta om
projektet och informera om teater.
Rundvandringar på Norrbottensteatern och Ung Scen Norr för Särskolan och
andra skolklasser.
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Stöd till Länkgrupper i Luleå och Pajala
2-3 Workshops i samtliga pilotkommuner (Scenografi, Inspiration, normkritik)
Seminarier i ”Kommunikation med Unga” för Polarbiblioteket.
Möten med samverkansparter för att upprätthålla och hitta nya samarbeten.
Första omgången av ledarskapsutbildningen genomförs och startade
i september 2015 . 15 personer går utbildningen och kan efter genomgången
kurs starta och leda teatergrupper för unga. Luleå har 3 deltagare. Bland annat
säkerställer vi att Lule Stass har utbildad personal för att kunna driva
teaterkurser för unga. Nästa omgång är planerad att starta i augusti 2016.
Projektet går in i en ny fas då Ung Scen Norr har fått sin projektansökan
beviljad med medel från Europeiska Socialfonden (ESF) under 2016-2017.
Projektet kommer att gå ut på att använda Ung Scen Norrs erbjudande som en
metod för att arbeta med unga och stärka dem på individnivå och hjälpa dem in
på arbetsmarknaden samt stärka den regionala/lokala infrastrukturen för
kulturella och kreativa näringar inom scenkonstområdet.
GLQ Workshop i Luleå, Piteå och Pajala: I samarbete med Riksteatern har ung
Scen Norr arrangerat 1 veckas teaterworkshop per kommun för gymnasielever.
Avslutades med offentlig föreställning.
Integrerad dansworkshop i Luleå: I samarbete med Spinn unga arrangerar Ung
Scen Norr en dans/rörelse workshop för unga med eller utan
funktionsvariationer.
Medverkat vid Luleå Pride och Musikens makt med aktiviteter i
festivalparkerna.
Första steget av ung Scen online är utvecklat och redo för att implementeras
och testas
Förutom ovanstående har en mängd möten för att förankra, skapa nya
kontaktvägar skapats mot intressenter och samverkanspartners.
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Spridning: Projektet har haft god spridning och uppmärksamhet i samtliga
medier radio, tv, sociala medier och tryckt press. Både lokalt och nationellt.
Två föreställningar/år för den unga publiken
Hösten 2015 spelas första föreställningen för åk 7-9 som tagits fram i
inflytandeprocess med unga under våren. Därefter kommer Ung Scen Norr
årligen att spela en föreställning för åk 7-9 och en för gymnasiet i Luleå.
Projektets synbarhet
Projektet har också skapat uppmärksamhet utanför länet, både inom
scenkonstbranschen och andra. Det har lett till att nya intressenter har vänt
ögonen mot Norrbotten. Ung Scen Norr har börjat lägga grunden till att vara
både en mottagare och utsändare av scenkonst både produktions- och
kunskapsmässigt.
Flera professionella aktörer har kontaktat Ung Scen Norr för att söka
samarbete. Genom detta sätt har vi påbörjat ett in och utflöde både på ett
konstnärligt och kunskapsplan. (kompetenshöjande plan).
I och med samarbetet med Riksteatern når även projektet ut utanför länets
gränser vilket skapar uppmärksamhet och ökar kunskapen om Norrbotten för
nya grupper.
Under nästa år planeras följande aktiviteter.
Våren 2016
Fortsatt strategiarbete: Riktat mot Örnäset och Hertsön. För att skapa
möjlighet för unga att möta teater.
Workshops för unga 13-16 år: Inspirationsaktiviteter inom teater i Luleå och
övriga
Produktion nr 2: ”Vi hänger inte här vi går runt” skapas tillsammans med unga i
Norrbotten och Botkyrka kommun. Spelas för högstadiet. Erbjuds gratis till
skolor i Luleå och övriga pilotkommuner. Målgrupp 13-16 år
Aktivitet för unga 15-25 år: 4-5 dagars kurs för att unga att arbeta med teatern
som metod och på detta sätt stärka unga på individnivå. Inspiration, Ledarskap
och Kunskapshöjande insats.
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Läraraktivitet: information, kunskaps- och kompetenshöjande insatser riktade
mot lärare i form av lärarvisning och handledning.
Fortsatt utveckling av Ung Scen Online.
Individstärkande aktivitetsvecka för unga utanför arbetsmarknaden 15-25 år. 1
v per kommun.
Hösten 2016
Produktion nr 3: Tas fram i process med unga i Norrbotten (Luleå, Pajala och
Jokkmokk). Målgrupp 15-19 år (gymnasiet) Erbjuds gratis till gymnasieklasser i
Luleå och övriga pilotkommuner.
Workshop: 2- 3 Inspiration, stöd och teater aktiviteter i Luleå och
pilotkommuner.
Fortsatt strategiarbete: Riktat mot Örnäset och Hertsön. För att skapa
möjlighet för unga att möta teater.
Ledarskapsutbildning omgång 2: Utbildning för att öka dramakompetensen i
kommunen. Luleå Kommun erbjuds att utbilda minst två personer.
Fortsatt utveckling av Ung Scen Online.
Samarbetspartners och finansiärer
Ung Scen Norr finansieras 2015 och 2016 av Norrbottens läns landsting,
Kulturrådet, ESF, övriga pilotkommuner och Norrbottensteatern (resurser),
Allmänna Arvsfonden, Svenska postkodlotteriets Kulturstiftelse, Sparbanken
Nord, Luleå Energi.
ÖVRIGA PILOTKOMMUNER Arvidsjaurs kommun, Kiruna kommun, Pajala
kommun, Gällivare kommun, Älvsbyns
kommun, Jokkmokks kommun samt Luleå kommun.
ABF LULEÅ – Samarbetspart i Teaterledarutbildningen och strategiskt arbete i
kommuner.
SENSUS LULEÅ - Samarbetspart i Teaterledarutbildningen och strategiskt arbete
i kommuner.
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Riksteatern – Samarbete kring att producera vårens produktion 2016.
Botkyrka kommun Samarbete kring att producera vårens produktion 2016.
Riksteatern Norrbotten – Samarbete kring kvalitativt teaterutbud i Norrbotten,
Följeforskning i projektet, Statistikinsamling av teaterutbud i länet.
Nationell Arena Ung Scen Norr är en del av nätverket Nationell Arena, en
utbytesplattform för samverkan mellan Sveriges främsta barn och
ungdomsteatrar. Medlemmar är även Unga Klara, Ung Scen Öst, Backa Teater
och Malmö Stadsteater.
Unga Klara -Vi kommer att samarbeta med Unga Klara i Stockholm om deras
webportal Öppen Scen och kommer använda den som bas för vidareutveckling
av vår digitala plattform.
Länsteatrarna i Sverige, Barn & Unga - Ung Scen Norr sitter i kärngruppen och
ingår i detta nätverk för länsteatrarna som arbetar med barn & unga-frågor. Vi
driver tillsammans den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplats
för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling angående scenkonst för barn och
unga.
Teater Mila - Teater Mila genomför Teaterledarutbildningen och vissa
workshops insattser.

Kontakt:
Daniel Isakson
Projektledare Ung Scen Norr
Tel: 0705 98 00 95
Daniel.isakson@nll.se

Adress:
Ung Scen Norr
Norrbottensteatern
Box 501 36
973 24 Luleå
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Budget Ung Scen Norr

Ung Scen Norr BUDGET 2016
Utgifter
Personal
Artist in residens Vår
Artist in residens Höst
Verksamhetsledare
Kommunikatör/samordning
Administratör/Samordning
Projektledare
Dramapedagog
Skåd 2 vår + 3 höst (29 mån)
Tekniker
Totalt löner

Tot:
Konstnärligt residend
Konstnärligt residend
12 mån 100%
12 månader 50%
12 mån 50%
ESF 75 %
12 mån
12 mån
Vår 2st vår/ 6 mån höst

Boende och resor
Residenslägenhet lägenheter
Resekostnader personal
totalt residens

300 000
500 000
790 000
290 000
290 000
486 000
540 000
1 250 000
450 000
4 896 000

50 000
50 000
100 000

Produktion 1 2016
Produktionsmedel
Mask
Extra resurs 2 månader
LJUSSÄTTNING
2+2 SKÅDESPELARE REP
TEKNIKER REP
DEKOR, kostym, rekvisita.Material och tillverkning.
Teknikhyra: video/bild
LÄRARHANDLEDNING + FOTO+ givaway?
ASSISTENT?
RESOR TRAKT HOTELL REP

170 000
80 000
100 000

20 000
200 000
180 000
100 000
30 000
30 000
80 000
216 000
90 000
150 000

WS SKÅDESPELARE HÖST, 2 pers, 2 v stockholmsbaserade.)
WS TRAKT, BOENDE, RESOR

Överlämning,transport och inrep
Totalt produktion

100 000
1 546 000

Turné prod 1 2016
Persontransport bil/minibuss
Dekortransport
Hotell (skåd/drama.ped/teknik)
Drivmedel
Traktamente Turné
Totalt turné

25 000
150 000
100 000
25 000
73 000
373 000

Produktion 2 2016
Scenografi och rekvisita
Mask
Kostym
Ljus Utrust.
Ljud Utrust.
Extern resurs 2 månader
Tillverkning/Ateljéer
Totalt produktion

55 000
5 000
10 000
15 000
15 000
80 000
85 000
265 000
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Turné prod 2 2016
Persontransport bil/minibuss
Dekortransport
Hotell (skåd/drama.ped/teknik)
Drivmedel
Traktamente Turné
Totalt turné

44 000
50 000
110 000
20 000
65 000
289 000

Marknadsföring
Hemsida (drift, domänkostnad mm.)
Trycksaker
kommunikationsbyrå
övriga marknadsföringskostnader
Totalt marknadsföring

10 000
50 000
50 000
20 000
130 000

Kontor
Hyra lokal
Administration
Totalt kontor

60 000
50 000
110 000

Övriga:
Ext utv/trans stöd
trans res
Ledarskaps utbildning extern
Material kost. samordning och workshops
Kost logi deltagare
Utbildning internt
Totalt övrigt:

155 000
63 000
450 000
50 000
100 000
45 000
863 000

TOTALT

INTÄKTER 2016
Kulturrådet
Norrbottensteatern
Norrbottens läns landsting
Avtalskommuner
Luleå Kommun
Europeiska Socialfonden
Arvsfonden
Postkodslotteriet
Riksteatern
Sparbanken Nord
TOT:

8 572 000

Sökt

Beviljat
917 000
1 494 000
700 000
220 000
300 000
1 400 000
1 600 000
650 000
1 191 000
100 000
8 572 000

Beviljat
Beviljat
Beviljat
Avtal 3 år
Sökt
Beviljat
Beviljat 3 årigt stöd
Beviljat
Beviljat
Beviljat 3 årigt stöd

Övriga insattser och ideellt arbete
Arvidsjaur Kommun
Pajala Kommun
Jokkmokk Kommun
Gällivare Kommun
Luleå kommun
Älvsbykommun
ABF
Sunderbyfolkhögskola

1 person, 12% arbetstid/månad
Samordnare USN
1 person, 12% arbetstid/månad
Samordnare USN
1 person, 12% arbetstid/månad
Samordnare USN
1 person, 12% arbetstid/månad
Samordnare USN
1 person, 12% arbetstid/månad
Samordnare USN
1 person, 12% arbetstid/månad
Samordnare USN
Samordning ledare och grupper unga
Kursgård och lokal
Ledarskapsutbildning
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917 000
1 494 000
700 000
220 000
Sökt
1 400 000
1 600 000
650 000
1 191 000
100 000
8 272 000

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Karl-Henrik Dagman

2016-02-02

1 (2)
Ärendenr
2016/155-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Luleå Business Awards
Ärendenr 2016/155-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontoret förslag till beslut
Kommunstyrelsen anslår 100 tkr till Luleå Näringsliv AB för genomförandet
av Luleå Business Awards 2016. Medel anvisas från anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Business Awards (tidigare Näringslivets Pris) arrangeras för fjortonde
året i följd och har till syfte att synliggöra och hylla kreativa och driftiga
företag och entreprenörer. Evenemanget ska lyfta fram goda förebilder och
insatser som arbetar för att skapa tillväxt och som bidrar till en positiv och
hållbar samhällsutveckling av Luleå.
Tillväxtkontoret har tidigare varit med och finansierat Näringslivets Pris med
50 tkr. Luleå Business Awards har under åren kommit att bli ett viktigt
arrangemang för att uppmärksamma och utveckla Luleås näringsliv, vilket
skulle kunna motivera att Luleå kommun sponsrar arrangemanget med 100
tkr.
100 tkr innebär en samverkan inom evenemanget Luleå Business Awards 2016
som så kallad Guld-partner. Förutom den gemensamma exponeringen
tillsammans med övriga partners, som sker kontinuerligt tiden innan
evenemanget via annonser, Facebook, på digitala skärmar, programblad, rollups med mera, har en Guld-partner stor exponering:
•
•
•

scentid och utdelning av priset Luleå kommuns Företagarstipendium
under akt II, galakvällen,
presentation som Guld-partner vid Frukost med Luleå Näringsliv,
egen exponering som Guld-partner i ett flertal kanaler; annonser i
dagspress, Facebook-artiklar, nyhetsutskick och via så kallade
digitala banners.

Vidare lyfts Luleå fram genom film och annan exponering.

Beslutsunderlag
Finansiering av Luleå Business Awards, bilaga.
Karl-Henrik Dagman
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Karl-Henrik Dagman

2016-02-02

Ansvarig titel

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Luleå Näringsliv AB
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2 (2)
Ärendenr
2016/155-2.4.3.3

	
  

Ansökan – medel för Luleå Business Awards
Luleå Näringsliv ansöker om 100 000 kr till genomförandet av Luleå Business Awards 2016.
Evenemanget genomförs den 29 april.
Syfte
Luleå Business Awards (tidigare Näringslivets Pris) arrangeras för fjortonde året i följd och har till syfte
att synliggöra och hylla kreativa och driftiga företag och entreprenörer. Evenemanget ska lyfta fram
goda förebilder och insatser som arbetar för att skapa tillväxt och som bidrar till en positiv och hållbar
samhällsutveckling av Luleå.
Målet är att arrangera Sveriges bästa näringslivsdag - en spännande mötesplats för entreprenörer och
offentlighet. Luleå Business Awards bjuder på möjlighet till både kända och okända möten, är
inspirerande och håller en kvalitativt mycket hög nivå. Evenemanget ger möjlighet till affärer som leder
till tillväxt och utveckling av Luleå.
Beskrivning
Luleå Business Awards hade tidigare namnet Näringslivets Pris. Evenemanget bygger mycket stolthet
för orten Luleå och alla de fina utmärkelser som delas ut denna dag, Luleå blir mer och mer
internationellt och arenan är en utmärkt mötesplats för affärer. Att byta namn till Luleå Business
Awards blev därför ett naturligt steg för att skapa ännu ett tydligare och starkare varumärke för Luleå.
Luleå Business Awards är en dag som är uppdelad i två delar, en seminariedag och en galakväll.
Prisutdelningarna, som äger rum under båda delarna, varvas med möjlighet till nätverkande och
inspirerande möten.
Luleå Business Awards har med åren blivit ett mycket uppskattat evenemang. Det håller hög kvalitet
och bygger förväntan, stolthet och engagemang i och för Luleå. Här gläds man åt varandras framgång
och hyllar viktiga förebilder. Ett antal aktörer samverkar inom projektet för att möjliggöra evenemanget
och finansieringen bygger på insatser i form av så kallade ”partnerpaket” samt deltagande i
evenemanget.
Antalet deltagare har stadigt ökat. 2003 då evenemanget arrangerades för första gången var antalet
deltagare/gäster ca 250 personer. 2015 deltog ca 1000 personer på evenemanget. Luleå Business
Awards har varje år även gäster från andra orter både inom och utanför Norrbotten och har ävend de
senaste åren lockat deltagare från både Finland och Norge.
	
  
Ambitionen är att hela tiden utveckla evenemanget med bibehållen höga kvalité som den absolut
viktigaste ledstjärnan och parametern.
Med vänlig hälsning
Kristina Alatalo
Projektledare
Luleå Business Awards
Kristina.alatalo@luleanaringsliv.se
070-638 52 20

	
  
Luleå	
  Näringsliv	
  
Kyrkogatan	
  13	
  
972	
  32	
  Luleå	
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-01-25

1 (1)
Ärendenr
2016/25-2.4.3.3

Finansiering av projekt LTU Biosyngas - katalytisk
förgasning
Ärendenr 2016/25-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska universitet ansöker om 500 tkr från Luleå kommun för
medfinansiering i ett nationellt forskningsprogram LTU Biosyngas.
Forskningsprogrammet som helhet omfattar insatser för 154 000 tkr.
Programmet består av sju delprojekt. Denna ansökan avser delprojekt två som
startade 2013 och pågår till 2016-12-31. Den totala kostnaden för delprojekt två
är 6 209 tkr. Projekten genomförs till stor del i LTUs försökanläggning i Piteå.
Insatserna i slutfasen av delprojekt två är bl a analys av driftdata,
kompletterande labförsök.
En del av den regionala finansieringen i delprojekt två har fallit bort på grund
av konkurrens av medel och Luleå tekniska universitet ansöker därför om
medfinansiering från andra aktörer (500 tkr från respektive organisationer
förutom Länsstyrelsen; Norrbottens läns landsting, Piteå kommun och Luleå
kommun).
Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. I
konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta projekt vid denna
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
Luleå tekniska universitet

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

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

1 (1)
Ärendenr
2015/1387-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
förstudie Politikerdagarna i norr - Northern Political
Summit
Ärendenr 2015/1387-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om finansiering av förstudie
Politikerdagarna i norr – Northern Politicial Summit.

Sammanfattning av ärendet
Ola Engelmark och Christer Larsson ansöker om 40 tkr från Luleå kommun
till finansiering av förstudie Northern Political Summit.
Tanken är att genom ett årligt återkommande evenemang mobilisera ett
långsiktigt engagemang bland medborgare, makthavare, media och andra
intresserade för att stärka nordlig, regional samverkan, attraktionskraft och att
öka det internationella intresset. Initiativet ska under 2-4 dagar årligen flytta
landets politiska och mediala fokus till våra nordliga områden, med möjlighet
att stegvis omsluta även de nordliga delarna av våra nordiska grannländer
och på sikt även Arktis i sin helhet. Förstudien ska ta fram syfte,
genomförande, finansiering, inriktning, organisation, nytta och mervärden av
Politikerdagar i norr.
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av förstudie Politikerdagarna i norr, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ola Engelmark
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21 oktober 2015

"
ANSÖKAN om anslag till:
"
förstudie för Politikerdagarna i norr - Northern Political Summit
"
"
"

1. Bakgrund
Initiativet har vi presenterat och diskuterat med er vid en lunch på Vetenskapens Hus i Luleå
den 20 oktober i år. Där deltog från er: Anders Öberg, NLL, Andreas Lind, Länsstyrelsen,
Isabella Katsimenis, Naturskyddsföreningen, Jeanette Lundqvist, Vattenfall, Lars Stehn, IVA &
LTU, Maritha Meetz, Luleå kommun, Niklas Nordström, Luleå kommun, Robert Forsberg,
Handelskammaren, Sara Blix, SSAB, Yvonne Stålnacke, Luleå kommun och även Carina
Eriksson, Region Västerbotten.

"

2. Minnesanteckningar från mötet
Medskick från er till oss i projektgruppen, var bland annat:

"

• mötets deltagare överens om problembeskrivning, behov och att det gäller att skapa ett
•
•
•
•
•
•
•
•

arrangemang med regionalt positiv utveckling som långsiktigt mål
beakta andra nordliga, liknande initiativ, t.ex i Tromsö och Uleåborg
samverka i möjligaste mån med initiativ som t.ex. Run for your life, m.fl.
om nya nordliga berättelser, involvera pågående aktiviteter som Ung scen i Norrbotten och
Berättarlänet Västerbotten
avgörande med regional kraft och möjlighetstänk som utgångspunkt för initiativet, t.ex musik,
konst, litteratur, samisk kultur, regionala företag, forskning och utveckling med mera
viktigt att initiativet genomförs i fin miljö under vacker årstid, t.ex i Luleå vid havet med
norrsken, isvägar, hav.
lämpligt att initiativet alternerar mellan Umeå och Luleå vartannat år
frågan om förstudie och beslut om ekonomiskt bidrag, stäms av med organisationer/företag som
ingår i det Regionala partnerskapet, per capsulam
ansökan ska skickas skriftligt till alla organisationer, vilket härmed görs.

3. Vision
är att genom årligt återkommande event mobilisera ett långsiktigt engagemang
bland medborgare, makthavare, media och andra intresserade för att stärka nordlig, regional
samverkan, attraktionskraft och att öka det internationella intresset.

"

4. Mål
Initiativet ska under 2-3-4 dagar årligen flytta landets politiska och mediala fokus till våra nordliga
områden, med möjlighet att stegvis omsluta även de nordliga delarna av våra Nordiska grannländer
och på sikt även Arktis i sin helhet. År efter år har fokus allt mer flyttat söderut. Vi vill ändra på det.

"

5. Plats och värdskap
En förutsättning för att framgångsrikt och årligen kunna alternera plats och värdskap mellan Umeå
och Luleå är ett starkt engagemang och en likvärdig finansiell uppbackning från både Västerbotten
och Norrbotten.
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Vid en liknande lunch och presentation i Umeå den 1 september, anslog Länsstyrelsen och
Landstinget i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Universitet, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Umeå, 40 000 kr vardera till förstudien.

"

6. Tid och regional omfattning
Initiativets idé är att: 1) starta med Norr- och Västerbotten, 2) bjuda in Jämtland och Västernorrland
och 3) på sikt utöka med hela norra Sverige, norra Finland och Nordnorge vartefter det är görligt,
och att 4) de första dagarna ska genomföras i mars år 2017.

"

7. Förstudien skall:
• föreslå ett utkast till uppdaterad berättelse om norra Sverige.
• inbegripa: syfte, genomförande, finansiering, inriktning, organisation, nytta och mervärden av
Politikerdagar i norr.
• genomföras av undertecknade Christer Larsson och Ola Engelmark och rapporteras senast den 20
december i år 2015.
• löpande stämmas av med en referensgrupp där alla finansierande organisationer utser var sin
representant. Första referensgruppsmöte skedde i Umeå den 21 oktober i Umeå.
• andra referensgruppsmötet sker i form av ett videomöte den 3 december, kl. 12-14. Kallelse
kommer i särskild ordning.

"

Med detta som bakgrund ansöker vi härmed om 40 000 kr till förstudien från var och en av
organisationerna ovan. Finansierande organisationer och företag får plats i referensgruppen och full
insyn i arbetets framåtskridande.

"
"
"
Högaktningsfullt
"
"
"
Ola Engelmark
"

Christer Larsson
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-02-01

1 (1)
Ärendenr
2016/145-2.4.3.2

Finansiering av förstudie" Industri 4.0 i Övre Norrland"
Ärendenr 2016/145-2.4.3.2

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. finansiera förstudien Industri 4.0 i Övre Norrland med 100 tkr,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor gäller Luleå kommuns allmänna projektvillkor.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten AB ansöker om 100 tkr från Luleå kommun för förstudien
Industri 4.0 i Övre Norrland. Förstudiens övergripande mål är att få en bild av
den regionala industrins nuläge utifrån de internationella trender och den
teknikutveckling som väntas inom industrisektorn. Det gäller både den
situation som företagen uppfattar samt hur andra intressenter ser på de
regionala utmaningarna.
Resultatet ska kunna utgöra beslutsunderlag för företag och andra
intressenter. Underlaget ska ge en ökad förståelse vilka utmaningar företagen
står inför och hur företagen och intressenterna kan hantera dessa utmaningar.
Förstudiens budget uppgår till totalt 800 tkr, övrig finansiering söks från
Länsstyrelsen (150 tkr), Skellefteå (100 tkr), Europeiska regionala
utvecklingsfonden (400 tkr) samt Luleå tekniska universitet (50 tkr i annat än
pengar).
Tillväxtkontoret menar att insatserna i förstudien ligger i linje med beslutade
prioriteringar.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
IUC Norrbotten
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/3 Att öka små och
medelstora företags konkurrenskraft/

Status

Skickad

Sparad

2016-02-03

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Industri 4.0 i Övre Norrland- en förstudie

1.2 Datum för projektstart

2016-06-01

1.3 Datum för projektavslut

2016-12-29

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Nordmaling

Norsjö

Robertsfors

Skellefteå

Sorsele

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

Typ av projekt

Förstudie

Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

556576-4791

2.2 Organisationsnamn

IUC Norrbotten AB

2.3 Juridisk form

Övriga aktiebolag [49]

2.4 Organisationens postadress

Storgatan 11, 3 tr

2.5 Organisationens postnummer

972 38

2.6 Organisationens postort

Luleå

2.7 Arbetsställenummer

3927-9922

2.8 Arbetsställenamn

Luleå

2.9 Besöksadress

Storgatan 11

2.10 Postnummer

972 38

2.11 Postort

Luleå

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan

Ja
Nej
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upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt

5512-5421

2.15 Kontaktperson
Namn

Hans Bylesjö

Telefon

070-38 604 38

E-post

hans.bylesjo@iucnorrbotten.se

2.16 Projektledare
Namn

Hans Bylesjö

Telefon

070-38 604 38

E-post

hans.bylesjo@iucnorrbotten.se

2.17 Ekonomi
Namn

Rose-Marie Öhgren

Telefon

0920-22 52 99

E-post

rose-marie@aranja.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
Bakgrund

Industri 4.0 är en benämning på det paradigmskifte
som sker när vi går mot en systemintegrering som
möjliggjorts av den tekniska utvecklingen inom IT
området. De trender som kan skönjas är:
- Högre grad av funktionsleveranser med vara och
tjänst som värdeskapande i ett ekosystem
- Utveckling av "Internet of Things" mot en cyberfysik produktionsmiljö som innebär att
distansstyrning blir möjlig.
- Introduktion av:
* Nya material och kompositer typ nanomaterial
* Ny tillverkningsteknologi typ additiv tillverkning
- Krav på:
* Snabbare Time-To-Market
* Energieffektivitet
* Kompetensutveckling
- Ökad komplexiteten och ökad informationsmängd
Sammantaget kommer dessa trender att kraftfullt
förändra förutsättningarna för vår industri.
Nationell har dessa globala trender uppmärksammats
av framförallt akademin. Det finns idag ett antal
initiativ på framförallt forskningsagendor för
strategiska innovationsprogram. Några av dessa är:
-Drive Sweden, automatiserade transportsystem
-RE: Source, avfallshantering
-Smart Built Environment, byggprocesser
-Medtech 4 Health, medicinteknik
-Innovair, flygindustri
-Grafen
-Internet of things
-BioInnovation, biobaserade produkter och tjänster
-SWElife, life science
-Gruv och metallutvinning (STRIM)
-Lättvikt
-Processindustriell IT och Automation (PiiA)
-Produktion 2030
-Metalliska material
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-INFRA Sweden 2030 - infrastruktur transporter
På regeringsnivå tas nu krafttag och en dialog förs
om "Nyindustialisering" . Initiativet kallas "Smart
Industri" och utreds av Vinnova. Industri 4.0 är en
väsentlig del i detta initiativ.
Industrin har en avgörande betydelse för vår tillväxt,
utveckling och välfärd. Därför tas detta lokala
förstudieinitiativ för att samla parterna och för att
närmare kartlägga konsekvenserna av denna
utveckling från vårt regionala perspektiv.
Vår beredskap och kunskapsbakgrund blir därmed
bättre för att kunna forma specifika tillväxtagendor,
program och andra initiativ för att möta de förväntade
förändringarna.
Ett speciellt arbete bör läggas kring Industri 4.0 i ett
jämställdhetsperspektiv. Vi har unik lokal akademisk
kompetens inom detta område och har ett nationellt
ansvar att utveckla detta perspektiv.
Omvärld och samverkan

Förändringarna i omvärlden är komplexa, omfattande
och går snabbt. För att belysa detta ur ett regionalt
perspektiv behövs samverkan mellan ett stort antal
aktörer. Förutom akademin och IUC behövs
expertkunskaper från t.ex SWEREA/RISE men även
bredare kunskaper från regionala aktörer som t.ex.
Teknikföretagen, IF Metall och Unionen. Andra
regionala aktörer som t.ex Almi och
Handelskamrarna är viktiga för att bidra till en
bredare kartläggning som som kan bli avgörande för
hur vi hanterar utmaningarna.

Koppling till det regionala näringslivet

Kopplingen till näringslivet är starkt. Utan deltagande
från näringslivet är förstudien inte möjlig att
genomföra. Genom projektets samverkan mellan
företrädare från näringslivet avser vi att få en stark
koppling till näringslivets utmaningar och framtida
behov. Vi avser att få en bred förankring och skapa
riktlinjer för framtida aktiviteter.

EU's strategi för Östersjöregionen

Ej relevant

5. Mål och resultat
Mål

Det övergripande målet är att få en bild av den
regionala industrins nuläge i förhållande till trender
som beskrivs i Industri 4.0. Det gäller både den
situation som företagen uppfattar såväl som andra
intressenter.
Målet är att redovisa material som kan utgöra
beslutsunderlag för både företag och för andra
aktörer. Underlaget ska vara så brett att olika
intressenter kan skapa egna agendor för att möta
utmaningar och möjligheter. Förstudien mål ligger i
gränslandet mellan insatsområde 1 och 3 med med
tyngdpunkt på 3.

Målgrupp(er)

Förstudien utformas för att vi i slutändan tror att
förändringar måste åstadkommas i
målgruppen små- och medelstora industriföretag i
Övre Norrland.
Vi vänder oss både till industriföretag och till
samhällsintressenter som vill stimulera innovativ
utveckling . Vi vill tillsammans leverera en
kartläggning för att alla intressenter bättre ska förstå
situationen och skapa ett underlag för beslut om
fortsatta aktivitet som kan påverka vår primära
målgrupp SMF.

Förväntat resultat vid projektavslut

Resultatet är en rapport som innehåller en
omvärldsstudie samt kartläggning med avseende på
hur utmaningar av Industri 4.0 påverkan vår
regionala industri.
Detta ska ge en ökad förståelse för vad utmaningar
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innebär för företagen i vår region och ökad kunskap
om hur vi kan hantera dessa utmaningar och vilka
processer som kan bli nödvändiga.
Resultatet ska också bli en bas för en process och
samverkan för fortsatt utveckling.
Vi tror att ett arbete med detta tema kommer att leda
till många initiativ som bidrar till utveckling och
konkurrenskraft inom vår industri under paradigmet
för den fjärde industriella revolutionen.
Vi tror också att vi väcker medvetenhet i företag som
leder till satsningar på utveckling av människor,
teknik, jämställdhet och organisation för hållbar
produktion.
Genom att skapa ett forum för en Industri 4.0-dialog
underlättar vi initiativ, utbyte och samverkan kring ett
viktigt framtidstema.

Förväntade effekter på lång sikt

6. Organisation och genomförande
Projektorganisation

Projektet drivs under sex månader och organiseras
med en styrgrupp av fyra ledamöter och en
projektledare. Styrgrupp:
-Ordförande från industrin
- Ledamot Maria Öqvist, industriella projekt i teknik
och organisation, iTid
- Ledamot Lena Abrahamsson, professor i Genus och
Teknik ,LTU
- Ledamot Anders Högström IUC Norrbotten AB
Projektledare Hans Bylesjö
Lena Abrahamsson är ämnesföreträdare och professor
i genus & teknik vid Avdelningen för
arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Hennes
forskning handlar om produktions- och
organisationsutveckling och arbetsplatslärande
framför allt inom industrin. Lena är en värdefull
tillgång i styrgruppsarbete med avseende på
jämställdhet och mångfald vilket ger denna förstudie
en egen unik profil.
Projektledaren upprättar innan projektstart på uppdrag
av styrgruppen en plan. Planen fastställs av
styrgruppen och tjänstgör sedan som underlag för
rapportering och uppföljning.
Projektledaren ansvarar för förstudiens genomförande
samt progressrapportering till styrgrupp och
finansiärer. Ekonomisk kontroll och uppföljning sker
genom upphandlade resurser.
På ett tidigt stadium skapas en överblick för vilka
områden som är väsentliga. Dessa områden diskuteras
i en workshop. Uppföljning och fördjupning sker med
olika intressenter som dels fyller innehållet dels ger
synpunkter på inriktningen. En bred dialog kommer
att eftersträvas. Innehållet i förstudien påverkas av
flera parter där styrgruppen har ansvaret för den
successiva utvecklingen.
I slutändan sammanställs materialet och i en sen
workshop påverkas innehållet av intressenterna så att
kvalité och förankring säkerställs inför fortsatt arbete.

Arbetssätt

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2016-12-29

Kostnad
Beskrivning
100 000 Under förstudien kommer två träffar att genomföras där
industri, akademi och samhällsaktörer bjuds in. Den första
träffen kommer att sätta plattformen för arbete där
industriföretag som primär målgrupp bjuds in för att delta. I
det fortsatta arbete är dessa kontakter viktiga för studiens
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utveckling.
Den andra träffen kommer att vara en workshop där resultaten
presenteras för att slutligt utforma och förankra rapportens
innehåll. Kontakter mellan intressenter och företag blir viktigt
för att samordna ev. fortsatt arbete.
Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2016-12-01 2016-12-29

Kostnad

Beskrivning
0 Förankring och säkring av intressenternas behov är viktig
inför rapportens sammanställning. Detta blir en viktig aktivitet
i slutskedet

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2016-12-29

Kostnad

Beskrivning
0 Sker successivt och styr studiens innehåll och riktning

Aktivitet
Omvärldsanalys och
kartläggning av Industri 4.0

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2016-09-30

Kostnad
Beskrivning
400 000 Omvärldsanalysen läggs upp i tre steg:
1. Kartläggning och genomgång av satsningar som görs på
Industri 4.0-temat både nationell och internationellt
2. Urval av relevanta satsningar ur ett regionalt perspektiv i
samråd med industri och intressenter
3. Regional kartläggning av nuläget.
Aktiviteten sammanställs i en rapport som ska ligga till grund
för det strategiska arbetet med agendor på det regionala planet

Aktivitet
Sammanställning av
kartläggning

Startdatum Slutdatum
2016-10-03 2016-12-29

Kostnad
Beskrivning
250 000 Aktiviteten ska utifrån samarbete och samverkan med aktörer
utforma ett grundunderlag. Utifrån den regionala analysen
redovisas faktorer som påverkar satsningsområden som t.ex:
- Lyftet i tekniknivå av system, metoder och material
och på de "mjukare"områdena:
- Konsekvenser av Industri 4.0 på det mänskliga planet
- Organisatoriska implikationer
- Utveckling av ledarskap
- Kompetensutvecklingsbehov
Aktiviteten sammanställs till en rapport som grund för fortsatt
arbete

Aktivitet
Kartläggning och
sammanstämmning ur ett
jämställhetsperspektiv

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2016-11-30

Kostnad
Beskrivning
50 000 Vi vet idag att industrin har en ojämn könsfördelning. Då vi
förväntar oss att Industri 4.0 kommer att kraftigt påverka
organisation och arbetssätt är det intressanta att studera detta
närmare ur ett jämställdhetsperspektiv.
Aktivitetens avser att utifrån en beskrivning av dagens nuläge
ge ett perspektiv av hur man tror organisatoriska förändringar,
som följer i Industri 4.0:s spår, kan påverkas ur ett
jämställdhetsperspektiv och hur vi bör hantera detta.
Utredare blir Lena Abrahamsson som är professor i Genus och
teknik vid Luleå tekniska universitet. Lena sitter också i
projektets styrgrupp för att ge styrning och råd av förstudiens
innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
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Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja
skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

Kommentarer till
indikatorerna
0 företag

Antal företag som får
bidrag

0 företag

Antal företag som får
annat ekonomiskt stöd än
bidrag

0 företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

400 företag

Antal nya företag som får
stöd

0 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (bidrag)

0 SEK

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (annat än bidrag)

0 SEK

Sysselsättningsökning i
företag som får stöd

Förstudien berör ett stort
antal företag i Övre
Norrland

heltidstjänster

Förstudien avser att ge
underlag för
innovationsagendor som
ska leda till tillväxt

8.3 Ange programspecifikt mål
Fler växande företag i Övre Norrland

9. Budget
Kostnadsslag
Personal

2016
370 000

- Projektledning-IUC

260 000

- Projektperson-LTU

100 000

- Projektperson-IUC

10 000
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Totaler
370 000

Extern sakkunskap och externa
tjänster

78 685

- Ekonomi

15 000

- Externa tjänster

63 685

Resor och logi

25 000

- resor

20 000

- logi

5 000

Investeringar materiel och externa
lokaler

10 000

- Seminarie och workshop

10 000

Investeringar i portföljbolag

78 685

25 000

10 000

0

0

Schablonkostnader

266 315

266 315

- Lönebikostnader 42,68% IUC

110 968

- Indirekta kostander IUC: 15%

55 645

- Indirekta kostande LTU: 20%

39 950

- Lönebikostnader 42,68% LTU

59 752

Enhetskostnad

0

0

Avgår projektintäkter (negativ
kostnad)

0

0

750 000

750 000

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

800 000

800 000

Summa, faktiska kostnader
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Summa, bidrag i annat än pengar
Summa, kostnader
Finansiär
Offentlig
kontantfinansiering

Beskrivning

2016
350 000

- Länsstyrelsen
Norrbotten

150 000

- Skellefteå kommun

100 000

- Luleå kommun

100 000

Privat kontantfinansiering
Summa, kontant
medfinansiering
Offentligt bidrag i annat
än pengar
- Luleå tekniska
universiet

Arbete

Totaler
350 000

0

0

350 000

350 000

50 000

50 000

50 000

Privat bidrag i annat än
pengar

0

0

50 000

50 000

Summa,
medfinansiering

400 000

400 000

Europeiska regionala
utvecklingsfonden

400 000

400 000

Stödandel (EU-medel)
av faktiska kostnader

53,33 %

53,33 %

Summa, bidrag i annat än
pengar
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Stödandel (EU-medel)
av stödgrundande
finansiering

50 %

50 %

Stödandel (EU-medel)
av total finansiering

50 %

50 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än
EU-medel)

50 %

50 %

0%

0%

800 000

800 000

Andel privat
finansiering
Total finansiering
9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Ja

Om ja, belopp

200 000

Om ja, motivering
Likviditet
Kommentar till budget

10. Bilagor
Namn
Riskanalys_Industri4-0_V1_160203.xls

Beskrivning/Kommentar

Bilaga_Registeringsbevis IUC Norrbotten.pdf

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-02-02

1 (1)
Ärendenr
2016/156-2.4.3.3

Yttrande över ansökan om bidrag till Nawruz
Ärendenr 2016/156-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja 35 000 kronor för firandet av
det persiska nyåret. Medel för ändamålet anvisas ur representationsanslaget.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige ansöker om stöd till
firandet av det persiska nyåret, Nawruz. Föreningen har 600 medlemmar och
kommer för fjärde gången att arrangera en kulturfestival i Luleå den 20 mars
2016 på Kulturens hus.
Föreningen ansöker om 50 000 kronor till genomförandet. Firandet är av stor
vikt för sammanhållningen och bevarandet av kultur, språk och traditioner
bland de persisktalande i Sverige. Festligheter sker på många andra håll i
landet. Evenemanget är öppet för allmänheten och ett antal kända artister
kommer att stå på scenen. Programmet innehåller även en del lokala och
regionala inslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beviljade föreningen 35 000
kronor för genomförande av evenemanget 2015.

Beslutsunderlag


Ansökan om bidrag till Nawruz

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Afghansk kulturcenter i norra Sverige, kansliet, ekonomikontoret
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Luleå 2016-01-28
Afghansk kulturcenter i Norra Sverige
Adress: Rödkallensväg 11
974 35 LULEÅ
Organisation nr: 802469-9244
Tel: 0767821447

Nauruz

är den största högtiden för de persisktalande i världen, oavsett religion och
nationell tillhörighet. Det är en nyårsfest med mycket lång tradition för att fira vårens och
solens ankomst och i år är det enligt afghansk och iransk kalender år 1395 som inträder.

Afghansk kulturcenter i Norra Sverige arrangerar Nauruz festivalen 20 mars 2016 i
kulturens hus stora salen. Firandet är av stor vikt för sammanhållningen och bevarandet av
kultur, språk och traditioner bland de persisktalande i Sverige och festligheter sker på många
håll i landet. Detta blir dock det fjärde offentliga arrangemanget av Nauruz i LULEÅ.
Evenemanget är öppet för allmänheten. Ett antal kända artister kommer att stå på scenen,
men programmet innehåller också lokala och regionala inslag.
Artister är:
1: Mozhdah Jamalzadah en känd populär kvinnlig afghanartist som kommer från USA och
hon sjöng några melodier i Vita huset framför Barak Obama.
2: Laila Bargi en kvinnlig artist. Hon är populär hos ungdomar och hon kommer från
Australien (Mellbourn).
3: Abdullah Mohammadi en artist som kommer från Afghanistan.
Nyårs festivalens Program:
-

Festivalen börjar kl. 17.00 med Sverige och Afghanistan national sång.
En kort film om våren och solen ankomst.
Tal av Luleå kommun politiker.
Tal av afghansk kulturcenter ordförande.
Barn körsång med speciella afghanska kläder och barnen kommer från olika kommuner i
Norrbotten.
Nauruz traditonel sång rund om en stor gryta där unga pojkar och flickor dansar och sånger.
(Atan) afghan traditonal dans.
Kl.19.00 till 20.00 är matrast.
Pris utdelning bland valde personer (Svenskar och afghaner och de andra nationaletet).
Konsert: Abdullah Mohammadi, Laila Bargi och Mozhdah Jamalzadah).
24.00 slut.
Det finns teater grupp och trollkarl som kommer på scen när artister tar paus. trollkarlen är
bara för barn och teater är från afghansk kulturcenter teater grupp.
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Kostnader:
Artistgager (tre artister)………………………………………………………. 80,000 kr
Lokal hyran med fotoutställning ramar och mat för person......…20,000 kr
Resa ersättning biljett för artister tur och retur Jamalzadah tre personer
från Canada och Laila Bargi från Australien och Abdullah från Kabul
5 personer till Luleå…och två personer från Malmö………………. 60,000 kr
Magdans grupp……………………………………………………………………….3,000 kr
Rekvisita (kläder, affischer pris och diplom, transport)……….… 10 000 kr
hotell för artister och deras grupp 8 personer för 6 dagar…….20,000 kr
Trollkarl……………………………………………………………………………………2,000 kr
Totalt Skr………………………………………………………………………………………………..……..195,000 kr

Intäkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luleå kommun(bidrag)……………………………………………………………………….50,000 kr
NLL (bidrag)…….…………………………………………………………………………………50,000 kr
Biljetter……………………………………………………………………………………………….60,000 kr
Föreninges insättning………………………………………………………………….……...15,000 kr
Integration avdelning………………………………………………………………………….15.000 kr
Norrlands orientalivs……………………………………………………………………..………5.000 kr
Totalt…………………………………………………………………………………………….……195,000 kr
Afghansk kulturcenter i norra Sverige
Arif Mohammad/ordförande
28 januari 2016 Luleå
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2016-02-02

1 (1)
Ärendenr
2016/163-3.3.0.1

Ny ordinarie politisk kontaktperson för vattenfrågor
Ärendenr 2016/163-3.3.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Göran Öhman (S) till ordinarie kommunal
kontaktpolitiker för vattenfrågor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utsåg i slutet av 2011 Lenita Ericson (S) till ordinarie
kommunal kontaktpolitiker för vattenfrågor.
Sedan dess har landets fem Vattenmyndigheter, varav en finns vid
Länsstyrelsen i Norrbotten, verkat under en första förvaltningscykel fram till
innevarande år och utformar nu en ny plan för kommande period 2015-2021.
Denna nya plan har i liggande förslag betydligt höjd ambitionsnivå inom en
rad områden som berör Luleå kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-09 att utse Anja Johansson (S) till
ersättare som kommunal kontaktpolitiker för vattenfrågor. Anledningen till
detta var att säkerställa politikerinsyn och bred medverkan i vattenfrågor.
Förslag har lyfts om att miljö- och byggnadsnämnden bör finnas
representerade bland kontaktpolitikerna för vattenfrågor.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att Göran Öhman (S) ersätter
Lenita Ericson (S) som ny ordinarie kontakpolitiker för vattenfrågor.

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Lenita Ericson
Göran Öman
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1 (2)
Ärendenr
2015/1207-007

Yttrande över granskning av kommunens hantering av
policys och riktlinjer
Ärendenr 2015/1207-007

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande utgör
svar på granskningsrapport om hantering av policys och riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens
hantering av policys och riktlinjer. Syftet med granskningen har varit att
undersöka om de politiskt fastställda styrdokumenten är förankrade i
verksamheterna, samt om dessa tillämpas och följs upp på ett korrekt sätt i
kommunens verksamheter.
Revisionen konstaterar att kommunen på ett tillräckligt sätt har säkerställt att
nämnder och förvaltningar i formell mening har vetskap om beslutade
styrdokument. Granskningsrapporten mynnar ut i ett antal
rekommendationer till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapportens rekommendationer
 Fastställ en övergripande strategi för hur kommunen arbetar med policys och
riktlinjer.
 Fastställa rutiner/riktlinjer för hur kommunstyrelsen och nämnder ska arbeta
med policys och riktlinjer.
 Vi föreslår att kommunen i samband med beslut om policys och riktlinjer
samtidigt beslutar hur implementering ska ske och vem/vilka som ansvarar för
detta.
 Inom ramen för kommunens internkontrollarbete följa upp de policys och
riktlinjer kommunen bedömer utifrån risk och väsentlighet.
 Fastställ status på det interna dokumentet Dokumentstruktur med begrepp
och definitioner
 Fastställ rutin för upphörande av policys och riktlinjer
Kommentarer till rekommendationerna
En inventering av kommunövergripande styrdokument har genomförts.
Kontaktpersoner har utsetts på respektive kontor inom
kommunledningsförvaltningen som fått i uppdrag att se över och uppdatera
styrdokumenten alternativt avveckla de som inte längre är aktuella.
Reviderade dokument ska innehålla metadata med utsedd
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2015-10-20

2 (2)
Ärendenr
2015/1207-007

dokumentansvarig, giltighetstid samt information om för vem/vilka
dokumentet gäller.
En förstudie om dokumenthantering pågår på uppdrag av
kommundirektören. Syftet är att åstadkomma en rationell och
kostnadseffektiv dokumenthantering. En gemensam syn på hantering av
dokument ska gälla för kommunens förvaltningar. Ett första steg är att ta fram
en dokumenthanteringspolicy som sedermera kompletteras med en
dokumenthanteringsstrategi.
Dokumenthanteringsstrategin blir en viktig del av den övergripande
administrativa utvecklingen och kommer att innehålla principer för
dokumenthantering, systemstruktur samt tekniska vägval och direktiv för
fortsatt arbete.
Revisionens synpunkter kommer i huvudsak att omhändertas inom ramen för
kommunens fortsatta arbete med dokumenthantering.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av policys och
riktlinjer, 2015-09-17

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-02-08

1 (2)
Ärendenr
2016/196-1.3.1.4

Principbeslut gällande krav på köpare av Lulebos
lägenhetsbestånd
Ärendenr 2016/196-1.3.1.4

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande att ingå avtal med de företag som köper delar av Lulebo
ABs fastighetsbestånd.
2. Avtalen ska innehålla krav på nybyggnation av lägenheter.
3. Köpare ska upplåta en del av sitt bestånd i Luleå till Luleå kommun
för hyresgäster med speciella behov, såsom LSS-boende, flyktingar,
kvinnojour och liknande.
4. Förvärvade och nyproducerade hyresrätter förmedlas till väsentlig del
av den kommunala bostadsförmedlingen.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att förverkliga Luleå kommuns mål om 10 000 fler Lulebor och ett ökat
bostadsbyggande beslutade fullmäktige 2015-08-31 att till Rikshem AB sälja ett
antal samhällsfastigheter och delar av Lulebo AB:s lägenhetsbestånd.
I avtalet med Rikshem ingick ett krav från kommunens sida om nybyggnation
av lägenheter, ett socialt ansvarstagande med ett visst mått av lägenheter
anvisade för socialtjänstens behov samt anslutning till kommunal
bostadsförmedling av lägenheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-01-11 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att ge Lulebo möjlighet att sälja ytterligare 1400
lägenheter. Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt arbetsutskottets
förslag bör Lulebos försäljning av lägenheter synkroniseras med att avtal
upprättas med respektive köpare där liknande krav framställs som de som
ställdes på Rikshem.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att
uppdra till kommunstyrelsens ordförande att ingå avtal med de företag som
köper delar av Lulebo ABs fastighetsbestånd. Avtalen ska innehålla krav på
nybyggnation av lägenheter samt att förvärvade och nyproducerade
hyresrätter till väsentlig del förmedlas av den kommunala
bostadsförmedlingen. Köpare ska upplåta en del av sitt bestånd i Luleå till
Luleå kommun för hyresgäster med speciella behov, såsom LSS-boende,
flyktingar, kvinnojour och liknande.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-02-08

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU § 5, 2016-01-11
Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Lulebo AB
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2 (2)
Ärendenr
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BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-02-04

1 (1)
Ärendenr
2016/177-1.4.1.2

Tjänsten som kommundirektör
Ärendenr 2016/177-1.4.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa ny kommundirektör.
2. Förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen
överförs till tjänsten biträdande kommundirektör.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Anne Karlenius kommer att gå i pension under året.
Tjänsten som kommundirektör är kommunens högsta chefstjänsteman och
innefattar uppdraget som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen
samt posten som verkställande direktör i Luleå Kommunföretag AB. En
rekryteringsprocess inleddes under senare delen av 2015. Kommunstyrelsens
ordförande leder arbetet och har anlitat Mercuri Urval som stöd.
En kravprofil har utarbetats och i samband med det har tjänsten utformats på
ett nytt sätt. Uppdraget som kommundirektör kommer att inte att innehålla
rollen som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Förvaltningschefsuppdraget flyttas till tjänsten som biträdande kommundirektör.
Förändringen har förhandlats i särskild ordning i kommunövergripande
samverkansforum (KÖS) 2016-01-19. Förhandlingen avslutades i enighet.

Beslutsunderlag
Förhandlingsprotokoll KÖS 2016-01-19
Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Personalkontoret, samtliga förvaltningar och bolag
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