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LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2017-12-07

Information om föreningen Makerspace
Ärendenr 2017/1555-3.5.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Makerspace informerar om sin verksamhet.
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Ärendenr
2017/1555-3.5.0.3

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2017-12-12

Information om asylsökande och HVB hem för
ensamkommande barn
Ärendenr 2017/1570-3.5.4.2

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om arbetet med HVB hem för
ensamkommande barn.
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Ärendenr
2017/1570-3.5.4.2
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FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-12-18
Ärendenr 2016.1558-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Kommunakuten AB
2017-11-23

Ämne
Hid.nr. 2017.8782
Juridik för kommunägda företag 6 mars 2018

Myndigheten för
samhällsskydd
2017-11-22

Hid.nr. 2017.8729
Nytt från Krisberedskapsveckan 21/11 2017 inbjudan
till webbseminarium 2017-12-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-11-24

§ 176
Rekommendation från Norrbottens kommuner om
Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial
Ärendenr 2017/239-2.5.1.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen anta samverkansavtalet mellan Region
Norrbotten och Luleå kommun gällande medicinskt
förbrukningsmaterial.
2. att berörda enheter fördelar kostnaderna enligt följande:
 Socialförvaltningen betalar 5.79 kronor per invånare per år.
 Kommunhälsan betalar 0.06 kronor per invånare per år.

Sammanfattning av ärendet
Socialberedningen har 2017-05-09 beslutat att godkänna samverkansavtalet
gällande medicinskt förbrukningsmaterial samt att rekommendera
medlemskommunerna att anta samverkansavtalet. Avtalet innebär att Region
Norrbotten förbinder sig att driva samordnade upphandlingar av medicinskt
förbrukningsmaterial samt att till kommunen tillhandahålla kundtjänst,
produktrådgivning, IT-stöd, fakturahantering, avtalsförvaltning och
leveranser. Kommunen förbinder sig att delta i samtliga upphandlingar som
avtalet omfattar. Följande produktområden avses:
 Inkontinensmaterial
 Nutritionsprodukter
 Sårvårdsprodukter
 Laboratoriematerial
 Diabetestekniska förbrukningshjälpmedel
 IVA- och anestesiprodukter
 Operationsprodukter
 Medicinska handskar
Samverkansavtalet gäller från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Målet med
samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medicinskt
förbrukningsmaterial och på så vis säkerställa en obruten vårdkedja mellan
kommunen och Region Norrbotten.
De som berörs av avtalet är socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt Kommunhälsan. Berörda förvaltningar/enheter
har haft samråd. Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att upphandla på
egen hand. Utifrån samrådet har förteckning leveransställen upprättats samt

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

6

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-11-24

ekonomisk överenskommelse gällande fördelning av kostnader av
grundabonnemang har fattats enligt följande fördelning:
 Socialförvaltningen betalar 5.79 kronor per invånare per år.
 Kommunhälsan betalar 0.06 kronor per invånare per år.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-11-08 föreslå socialnämnden
besluta
1. föreslå kommunstyrelsen anta samverkansavtalet mellan Region
Norrbotten och Luleå kommun gällande medicinskt
förbrukningsmaterial.
2. att berörda enheter fördelar kostnaderna enligt följande:
 Socialförvaltningen betalar 5.79 kronor per invånare per år.
 Kommunhälsan betalar 0.06 kronor per invånare per år.

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

Beslutsunderlag


Protokoll från Socialberedningen 2017-06-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef VoO
Områdeschefer VoO
Kommunhälsan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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PROTOKOLL
SOCIALBEREDNINGEN
Sammanträdesdatum 2017-05-09

Sida 24 av 29

§ 17
Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial
Bilagor:
Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial
Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial
Prismodell
Fullmakt
Den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola har gett
sina tjänstepersonsorganisationer i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansavtal för
medicinskt förbrukningsmaterial.
Enligt förslaget till samverkansavtal har länets kommuner och Region Norrbotten ett
gemensamt ansvar att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsortiment
till gagn för patient/brukare.
Det lagstadgade ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till
hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Parternas
inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom området medicinskt
förbrukningsmaterial säkerställs i samverkansorganisationen och som ska användas för
gemensamma beslut och uppföljning av verksamheten.
Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medicinskt
förbrukningsmaterial som ska bidra till en obruten vårdkedja, som ökar patientsäkerheten
samt kvalitén av behandlingen som utförs av olika huvudmän.Samarbetet kring
medicinskt förbrukningsmaterial ska också ge ett effektivt nyttjande av respektive
huvudmans resurser.
Avtalet omfattar upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial, inköp, rådgivning och
konsultation, juridik, administrativa rutiner, IT-stöd, kundtjänst samt lagerhållning.
Kostnad för ett grundabonnemang är 5,85 kr per invånare och år. Samverkansavtalet
föreslås gälla från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Parterna äger rätt att under
avtalstiden säga upp avtalet med en uppsägningstid om 9 månader.
Ordföranden föreslår att medlemskommunerna rekommenderas anta avtalet.
Socialberedningen beslutar
Att

godkänna samverkansavtalet gällande medicinskt förbrukningsmaterial

Att

rekommendera medlemskommunerna att anta Samverkansavtal för medicinskt
förbrukningsmaterial

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-12 34 56.
E-post: info@kfbd.se www.norrbottenskommuner.se
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Samverkansavtal för
medicinskt
förbrukningsmaterial
Region Norrbotten och xxx kommun, nedan kallad kommunen, har träffat
samverkansavtal gällande medicinskt förbrukningsmaterial.

Bakgrund
Ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till
hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Norrbottens
län styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Till grund för
samverkansavtalet gäller ”Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen
2013 Norrbottens län” Detta samverkansavtal reglerar försörjningen av medicinskt förbrukningsmaterial för de 14 kommunerna i Norrbotten samt
vårdgivarnas och Region Norrbottens samarbete kring denna verksamhet.
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla samt vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det
ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienterna/brukarna.

Avtalsperiod
Samverkansavtalet gäller från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Parterna
äger rätt att under avtalstiden säga upp avtalet med en uppsägningstid om
9 månader. Meddelande om uppsägning av avtal ska ske skriftligt.
Om förutsättningarna för detta samverkansavtal skulle visa sig stå i strid
med gällande rätt, förändras på grund av lagstiftning eller huvudmannaskap
eller i övrigt väsentligen förändras äger parterna rätt att uppta förhandling
gällande avtalet.

Mål med samverkan
Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medicinskt förbrukningsmaterial och på så vis säkerställa en obruten vårdkedja
mellan kommunen och Region Norrbotten. Avsikten med den obrutna vårdkedjan är att öka patientsäkerheten samt kvaliteten av behandling som utförs
av olika huvudmän i Norrbotten.
Vidare är ett syfte att uppnå ett effektivt nyttjande av respektive huvudmans
resurser och de samlade resurserna samt att minska miljöpåverkan i samband med transporter av förbrukningsmaterial i länet.
Samverkansavtalet innebär att regionen och kommunerna tar ett gemensamt
ansvar för att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsortiment till gagn för patient/brukare.

1(10)
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Omfattning
Region Norrbotten förbinder sig att driva samordnade upphandlingar av
medicinskt förbrukningsmaterial. Region Norrbotten tillhandahåller även
kundtjänst, produktrådgivning, IT-stöd, fakturahantering, avtalsförvaltning
och leveranser.
Med mediciniskt förbrukningsmaterial avses de produkter som används
inom sjukvård som kan kopplas till säkerställandet av en obruten vårdkedja.
Följande produktområden - enligt Region Norrbottens definition - avses:
 Inkontinensmaterial
 Nutritionsprodukter
 Sårvårdsprodukter
 Laboratoriematerial
 Diabetestekniska förbrukningshjälpmedel
 IVA- och Anestesiprodukter
 Operationsprodukter
 Medicinska handskar
För ovan specificerade områden kommer samordnade upphandlingar av ramavtal att göras. Preliminära tidplaner för respektive ramavtal kommer att finnas tillgängligt på materialportalen på nllplus.se.

Samverkansorganisation
Parternas inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom samarbetet säkerställs i samverkansorganisationen.
Den politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola: har det övergripande ansvaret för samarbetsfrågor. Den politiska samverkansberedningen har representanter från kommunerna och Region Norrbotten.
Länsstyrgrupp: hanterar samverkansfrågor mellan länets kommuner i Norrbotten och Region Norrbotten.
Länsstyrgruppen ska fastställa och följa upp länsövergripande överenskommelser och rekommendationer
som därefter kommer att ligga till grund för lokala avtal. Norrbottens Kommuner har samordningsansvar för
kommunerna i länet.
Avtalsstyrgrupp: hanterar vid behov frågor kopplade till Samverkansavtalet och dess bilagor. Styrgruppen
består av en representant från Norrbottens Kommuner, två socialchefer utsedda från länets kommuner och tre
representanter från Region Norrbotten.
Samverkan Länsnivå

Samverkansmötet: svarar för att utveckla verksamheten och kompetensen i medicinska förbrukningsmaterialfrågor. Ett forum för informationsutbyte mellan kommunerna och Region Norrbotten samt omvärldsbevakning inom materialområdet.
Norrbottens Kommuner ansvarar för att länets 14 kommuner tillsammans utser fyra representanter. Region
Norrbotten utser fyra representanter.
Samråd med utsedda kommunrepresentanter ska ske gällande:




avvikelser
planering av utbildning
viktig information från leverantörer

Region Norrbotten är sammankallande till samverkansmöten 2 ggr/år.

2(10)
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Upphandling
Samverkan kommunnivå

Information om ändrade ekonomiska förutsättningar (exempelvis vid utrangering av förbrukningsmaterial
som behöver ersättas i stor omfattning) ska ges till varje enskild kommun. Mottagare av information och kontaktperson för respektive kommun är Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Region Norrbotten erbjuder vid behov lokal samverkan med enskild kommun. En sådan samverkan kan exempelvis handla om avvikelser, leveranser och uppföljning.
Uppföljning

Samverkansavtalet ska följas upp avseende verksamhet, kvalité och ekonomi en till två gånger per år. Uppföljningen görs i en grupp med representanter från Region Norrbotten och kommunerna. Region Norrbotten
är sammankallande.
Region Norrbotten utser fyra representanter, kommunerna utser via Norrbottens Kommuner fyra representanter. Rapportering görs till kommunerna och länsstyrgruppen.

Ersättning
Grunden för den ersättning som kommunerna betalar till Region Norrbotten är en fördelning av regionens
självkostnader för åtaganden som följer av avtalet. Den ersättning som följer av samverkansavtalet betalas till
Region Norrbotten i form av ett abonnemang samt av rörliga avgifter (se bilaga 2).

Produktrådgivning
Kommunen kan vid behov få råd och stöd i produktfrågor, administrativa rutiner och IT-stöd för hantering av
förbrukningsmaterial. Kommunen kan delta vid utbildning på sortiment, mässor och annan utbildning/ information som anordnas. Planering och genomförande sker i samråd mellan Region Norrbotten och kommunerna inom ramen för de former för samråd som regleras i detta avtal.

IT-stöd
Beställare/förskrivare i kommunen ska nyttja Region Norrbottens gällande IT-stöd för beställningar. Följande
delar ingår
 Licenser för beställare/förskrivare i kommunen till region Norrbottens beställningssystem
 Utbildning av användarstöd i gällande IT-system
 Tillgång till rapporter ur landstingets datalager (två licenser)
Kommunen ansvarar för:


Att ge nya beställare/förskrivare introduktion i Region Norrbottens IT-system för medicinskt förbrukningsmaterial samt andra rutiner i förskrivningsprocessen



Säkerställa att beställare/förskrivare får tillgång till beställningssystem via anvisad nätverksportal hos
Region Norrbotten.

Upphandling
Region Norrbotten genomför upphandlingar av medicinskt förbrukningsmaterial tillsammans med de kommuner som ingått samverkansavtalet, så kallade samordnade upphandlingar. Det praktiska upphandlingsarbetet kommer att genomföras av Region Norrbotten i enlighet med gällande rutiner. Region Norrbotten sam-

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Upphandling
verkar med kommunerna i fastställandet av sortiment och framtagandet av kravspecifikationer. Miljö beaktas
vid upphandlingar i enlighet med Region Norrbottens riktlinjer och rutiner. Representanter från kommunerna
ska ingå i arbetet.
Kommunen förbinder sig i och med detta avtal att delta i samtliga upphandlingar som avtalet omfattar.
Kommunen ska lämna fullmakt till Region Norrbotten innefattande rätt att, för kommunens räkning, teckna
avtal och fungera som ombud i överprövningsprocesser (se bilaga 3).
Kommunen måste fatta ett eget tilldelningsbeslut för varje enskild upphandling. Region Norrbotten utformar
tilldelningsbesluten och lämnar, efter påskrift av varje kommun, ut informationen om beslutet till samtliga
anbudsgivare.
De upphandlingar som genomförs tillsammans resulterar i ramavtal med en eller flera leverantörer. Kommunerna informeras om avtalen och kan sedan göra avrop från dem. Region Norrbotten ansvarar för förvaltning
av de upphandlade ramavtalen.
Det är inte tillåtet att göra inköp/upphandlingar vid sidan om de upphandlade ramavtal som omfattar denna
samverkan. Om Region Norrbotten eller någon deltagande kommun inte följer ramavtalen och detta leder till
att en leverantör riktar ett skadeståndanspråk till följd av avtalsbrott står Region Norrbotten eller den kommun som orsakat skadan för hela det eventuella skadeståndet. Detsamma gäller skadestånd enligt LOU på
grund av otillåtna direktupphandlingar. Andra skadeståndsanspråk som väcks mot Region Norrbotten på
grund av brott mot LOU ska fördelas enligt kommunernas andel av totala kostnadsmassan fastställd på senaste uppföljningsmötet.
Vid upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial kan Region Norrbotten komma att samverka med andra
landsting och regioner.

Tvist
Tvister i anledning av detta samverkansavtal ska lösas inom ramen för samverkansorganisationen. Frågor
angående tillämpning av detta samverkansavtal som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste nivå.
Om frågan inte kan lösas i linjeorganisationen på tjänstepersonsnivå ska rapportering ske till den politiska
samverkansberedningen.
Det som inte kan lösas inom ramen för samverkansorganisationen ska avgöras av svensk allmän domstol med
tingsrätt som första instans.

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
12

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

5(10)

Upphandling
Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

______________________

______________________

För Region Norrbotten

För kommunen

_______________________
Underskrift

______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

______________________
Namnförtydligande

Bilagor:
1) Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial
2) Prislista
3) Fullmakt

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Upphandling

Bilaga 1
Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial
Bilaga 1 reglerar den omfattning och ersättning som följer av att Region Norrbotten distribuerar Kommunens
avrop av medicinskt förbrukningsmaterial enligt definition i samverkansavtalet.
Omfattning

Distribution enligt denna bilaga omfattar:
1. Transporter till och från Länsservice Materialenheten Boden till överenskomna leveransplatser enligt
fastställt transportschema.
2. Transporter till övriga leveransplatser av medicinskt förbrukningsmaterial inom kommunen.
3. Transporter - avseende inkontinensartiklar - till brukare i ordinärt boende inom kommunen.
Förutsättningar

Grunden för leverans av medicinskt förbrukningsmaterial utgår ifrån ett överenskommet transportschema.
Region Norrbottens ansvar:
 Säkerställa att fastställt transportschema enligt överenskommelse med kommunen sker på ett optimalt sätt.
 Dialog mot transportör för att säkerställa leverans enligt ovan punkt.

Kommunens ansvar:
 Förändringar av leveransplatser görs i samråd mellan kommunen och Region Norrbotten senast 2 veckor
innan förändringen ska träda i kraft.
 Säkerställa att korrekt information om beställare/förskrivare samt leveransadresser finns i beställningssystemet som tillhandahålls av Region Norrbotten.
Beställning och leverans

Beställning görs i anvisat system av Region Norrbotten och administreras av Länsservice Materialenheten
Boden.
Medicinskt förbrukningsmaterial levereras enligt transportschema till avtalade leveransplatser inom kommunen, schema läggs upp i beställningssystemet.
Av schemat framgår både leveransdagar och sista beställningstidpunkt.
Leveransplats är godsmottagning/motsvarande eller i förväg överenskommen anvisad plats.
Returer och reklamationer avhämtas från godsmottagning/motsvarande eller i förväg överenskommen anvisad plats.
Medicinskt förbrukningsmaterial till brukare i ordinärt boende levereras enligt schema om inte annan överenskommelse gjorts mellan förskrivare och Region Norrbotten.
Beställningar där akuta transporter är nödvändiga (dvs. transporter som måste ske utanför schema) görs till
kundtjänst på Länsservice Materialenheten Boden.

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Upphandling
Avvikelser

Transportskador på gods meddelas Region Norrbotten skyndsamt dock senast inom fem arbetsdagar efter
leverans.
Retur och reklamation

Returer och reklamationer hanteras i enlighet med Region Norrbottens regelverk och rutiner.
Garanti

För garantier på medicinskt förbrukningsmaterial gäller produktleverantörens garantitid.
Ekonomisk ersättning

Samtliga ersättningar framgår av separat prislista (bilaga 2).

Bilaga 2
Prislista
Prislistan redovisar aktuella ersättningar som följer av att kommunen avropar medicinskt förbrukningsmaterial från upphandlade ramavtal.

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Upphandling
Prislistan gäller från 1 september 2017 till 31 januari 2018.
Samtliga ersättningar är exklusive moms.
Grundabonnemang
Avser per invånare/år

5,85 kronor

Avrop av medicinskt förbrukningsmaterial enligt ramavtal
Anskaffningspris plus påslag

11 procent

Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial
Grundabonnemang per överenskommen leveransplats,
1 ggr/v (per år)

21 000 kronor

För leverans av inkontinensartiklar till ordinärt boende tillkommer

80 kronor per leverans

Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial utanför schema
Avser leveranser som sker utanför ordinarie schema samt enstaka
leverans till ej ordinarie leveransplats
Kolli
Vagn/pall

520 kronor
1 110 kronor

Akut distribution av medicinskt förbrukningsmaterial
Avser enstaka leveranser som måste ske omgående oavsett leveransplats
Kolli
Vagn/pall

1 055 kronor
2 150 kronor

Av kommunen efterfrågad utbildning
Enligt särskild överenskommelse
Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering av förbrukningsmaterial sker månadsvis i efterskott. Specificerat fakturaunderlag bifogas fakturan. Följesedel bifogas varje leverans.
På sikt är ambitionen att övergå till elektroniska fakturor och fakturaunderlag.
Fakturering av abonnemang sker månadsvis med en faktura per kommun.
Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Prisjusteringar

Prisjusteringar på produkterna (medicinskt förbrukningsmaterial) görs löpande enligt fastställda villkor i gällande avtal.
Justering av abonnemang görs per den 1 februari varje år enligt landstingsprisindex exklusive läkemedel
(LPIK) i oktober.
Prisjusteringar på transporterna följer transportörernas prislistor. Justering görs i enlighet med villkor i tecknade avtal med transportörer.

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Upphandling

XX KOMMUN

Diarienr

xxxx-xx

Handläggare XX

Bilaga 3 Fullmakt

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Upphandling

Samverkansavtal
medicinskt
förbrukningsmaterial
XX kommun, organisationsnummer XXXXXX, (uppdragsgivaren) uppdrar
härmed åt enhetschef för Upphandling vid Region Norrbotten (organisationsnummer 232100-0230) att genomföra upphandlingar och teckna avtal
för kommunens räkning. Vidare uppdras åt upphandlingsjurist Joel Bergström eller den som han sätter i sitt ställe, att som ombud för kommunen,
föra talan i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen
avseende överprövning enligt lagen om offentlig upphandling gällande de
upphandlingar som omfattas av Samverkansavtalet för medicinskt förbrukningsmaterial, se avtalet punkt Omfattning.

_____________________________________________
Ort och datum

_____________________________________________
Namnteckning

_____________________________________________
Namnförtydligande
XX kommun

Upphandling 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7
Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 43 86 •
E-post: norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-23

§ 148
Avsiktsförklaring Kulturskolan
Ärendenr 2017/598-3.8.7.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta avsiktsförklaring Kulturskolan.
- Nuvarande volym och omfattning ska gälla under budget- och
planperiod 2017-2020, med möjlighet till förlängning.

Sammanfattning av ärendet
Kulturskolans verksamhet har genom åren reglerats i en så kallad
avsiktsförklaring där uppdraget är formulerat. Kommunfullmäktige har sedan
2007 fastställt avsiktsförklaring som omfattar såväl verksamhet som volym.
Besluten har gällt för en avgränsad period som löpande reviderats.
Den nu gällande avsiktsförklaringen ska revideras och arbetet med detta har
pågått under föregående läsår 16/17. Arbetet inför framtagandet av ny
avsiktsförklaring har präglats av dialogmöten som genomförts med elever,
pedagoger, förvaltningar i kommunen, landstinget, kulturarbetare, föreningar
och allmänhet. Kulturskoleutredningens betänkande har även varit ett
material som beaktats utifrån byggandet av en hållbar kulturskola för
framtiden.
Föregående avsiktsförklaring framgår av tidigare beslut enligt hänvisning i
beslutsunderlag/bilaga.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta avsiktsförklaring Kulturskolan.
Nuvarande volym och omfattning ska gälla under budget- och planperiod
2017-2020, med möjlighet till förlängning. Arbetsutskottet föreslår barn- och
utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
avsiktsförklaring Kulturskolan. Nuvarande volym och omfattning ska gälla
under budget- och planperiod 2017-2020, med möjlighet till förlängning.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-23

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 85, 2017-11-09
Föregående beslut avseende avsiktsförklaring Kulturskolan

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Chef för Kulturskolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

FÖRSLAG

Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskola och Grundsärskola
Louice Stridsman

2017-11-15

1 (2)
Ärendenr
2017/598-3.8.7.1

Avsiktsförklaring Kulturskolan
Föreslagen reviderad avsiktsförklaring
Kommunfullmäktige har beslutat om ett långsiktigt säkerställande av volym
och verksamhet vid Luleå Kulturskola. Beslutet omfattar budget- och
planperiod 2017-2020, med möjlighet till förlängning.
Luleå Kulturskola är en strategisk satsning för Luleå kommun. Verksamheten
är en spjutspets och inspiratör gällande kulturskoleverksamhet och hållbar
utveckling såväl i som utanför länet. Ett långsiktigt säkerställande av
verksamheten bidrar till kommunens attraktionskraft och tillväxt.
Luleå Kulturskola verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och
medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas
som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslång
lärande.
Luleå Kulturskola erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet
i Luleå. Detta bidrar till livskvalitet för Luleå kommuns invånare.
Kulturskolans verksamheter medverkar till ett öppet kreativt samhälle präglat
av tolerans och fördomsfrihet.
Verksamheterna är avgiftsfria och bedrivs i huvudsakligen i skolan under
dagtid. Kulturskolans utbud innefattar de estetiska uttrycken musik, dans,
drama/teater, bild samt pedagogisk verksamhet i frågor som handlar om
kretslopp, natur och resurshushållning.
Kulturskolan är ett komplement och stöd till skolor i frågor som handlar om
hållbar utveckling och kretslopp i naturen och samhället. Genom
miljöperspektivet får elever möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och även att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till
globala miljöfrågor.
Luleå Kulturskola samverkar med andra kommunala verksamheter,
civilsamhället, kulturaktörer, intresseorganisationer och utbildningsaktörer.
Syftet är att synliggöra barn och unga, värna om deras rätt att delta i det
kulturella och konstnärliga livet och i arbetet med hållbar utveckling.
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LULEÅ KOMMUN

FÖRSLAG

Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskola och Grundsärskola
Louice Stridsman

2017-11-15

2 (2)
Ärendenr
2017/598-3.8.7.1

Den valbara verksamheten
Alla barn och unga i Luleå erbjuds att delta i Kulturskolans kostnadsfria
undervisning. Kulturskolan ger en bra grund och fördjupning inom estetiska
uttryck under ledning av lärare med gedigen kompetens. Kulturskolan ger
elever möjlighet att medverka i föreställningar, turnéer, lägerverksamhet och
utställningar samt tillfälle att samverka med professionella kulturutövare.
Den valbara verksamheten omfattar ämneskurser i de estetiska uttrycken för
olika åldersgrupper. Från årskurs 4 och uppåt kan elever välja instrumentala
ämneskurser. De som spelar orkesterinstrument erbjuds att delta i
orkesterspel.
Lektioner på eftermiddags- och kvällstid sker oftast i Kulturskolans egna
lokaler. Lektionstider under skoldagen planeras och förläggs i samråd med
skolans rektor utifrån särskild rutin.
Kulturskolan som resurs i olika skolformer
Kulturskolan är en resurs som förstärker den ordinarie undervisningen i alla
skolformer och bidrar till måluppfyllelse. Alla barn och unga i Luleå får ta del
av och medverka i kulturell verksamhet som planeras i samråd med skolans
rektor och lärare. Lärare och elever får ta del av pedagogisk verksamhet i
frågor som handlar om kretslopp, natur och resurshushållning.


Eleverna får tillsammans med Kulturskolans lärare jobba med kultur
och estetik som upplevelse och uttrycksmedel i lärandet.



Eleverna får under skoltid uppleva professionella
scenkonstarrangemang och Kulturskolans egna föreställningar.



Eleverna får ta del av Skapande skola-projekt som samordnas av
Kulturskolan. Skapande skola är en satsning från Kulturrådet för att
barn ska möta professionella kulturaktörer i undervisningen.



Kulturskolan erbjuder elever och lärare att göra exkursioner,
studiebesök, delta i tematiska projekt samt ett utomhuspedagogiskt
lärande.



Kulturskolan erbjuder fortbildning, inspirationsträffar och
handledning för skolornas lärare och pedagoger.

22

Avsiktsförklaring
Luleå Kulturskola, maj 2013
Kommunfullmäktige har beslutat om ett långsiktigt säkerställande av volym och
verksamhet vid Luleå Kulturskola. Beslutet omfattar budget- och planperiod 20142016, med möjlighet till förlängning.
Beslutet tar sin utgångspunkt i 2013 års verksamhetsnivå, gällande budgetram och
antal tjänster.
Luleå Kulturskola är en strategisk satsning för Luleå kommun och en spjutspets och
inspiratör gällande kulturskoleverksamhet såväl i som utanför länet. Ett långsiktigt
säkerställande av verksamheten bidrar till kommunens attraktionskraft och tillväxt.
Luleå Kulturskola erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet i Luleå.
Detta är en bidragande faktor till ökad livskvalitet för Luleå kommuns invånare.
Kulturskolans verksamhet medverkar till ett öppet kreativt samhälle präglat av
tolerans och fördomsfrihet.
Luleå Kulturskola verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och
medverka i kulturell verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt
att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslång lärande.

Karl Petersen

Yvonne Stålnacke

Ingrid Norberg

Joakim Hellgren

23

Avsiktsförklaring
Kulturskolans uppdrag
Kulturskolans uppdrag är brett och ska ses ur både ett lärande och ett
kulturellt perspektiv.
Kulturskolans målgrupp omfattar elever i förskola, grundskola, särskola och
gymnasieskola.
En av målsättningarna med verksamheten är att genom bred kompetens bidra
till ökad måluppfyllelse i alla skolformer.
Kulturskolans utbud innefattar de estetiska uttrycken musik, dans,
drama/teater och bild.
Kulturskolans verksamhet är avgiftsfri för eleverna.
Kulturskolans verksamhet bedrivs huvudsakligen i skolan på skoltid.
Kulturskolan samverkar med andra aktörer i syfte att synliggöra barn och
unga samt bidra till en positiv utveckling av Luleå.

Kulturskolan bidrar till ökad måluppfyllelse genom att:
-

Använda estetiska uttryck för att skapa delaktighet och sammanhang där barn
och ungas demokratiska rätt att uttrycka sig prioriteras.

-

Främja lärandet genom att stödja kreativt skapande arbetsformer som en
naturlig del i skolans vardag.

-

Bidra till fortsatt utvecklingsarbete genom att knyta an till aktuell pedagogisk
forskning.

-

Erbjuda färdighetsträning och fördjupning i de olika estetiska uttrycksformerna
med syfte att främja individens identitetsskapande.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Arbetsmarknadsförvaltningen
Integrationsavdelningen
Magnus Johansson

2017-10-02

1 (3)
Ärendenr
2017/610-1.1.1.5

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande över motion om
ensamkommande flyktingbarn
Ärendenr 2017/610-1.1.1.5

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens första och andra
punkt om att ensamkommande barn som skrivs upp i ålder till 18 år
eller äldre, eller fyller 18 år, ska få fortsätta gå kvar i skolan och bo
kvar i Luleå kommun.
2. Avslå motionens tredje punkt gällande att Luleå kommun ska göra en
skrivelse till regeringen om att behandlingen av ensamkommande
barn strider mot barnkonventionen.

Sammanfattning av ärendet
Rättvisepartiet socialisterna har skrivit en motion med anledning av
försämrade möjligheter för flyktingar att få stanna i Sverige samt att
asylsökande ensamkommande unga när de fyller 18 år flyttar till
Migrationsverkets anläggningsboende och i och med det tappar sitt nätverk,
boende och trygghet. Motionen föreslår att asylsökande ensamkommande
barn som skrivs upp i ålder till 18 år eller äldre eller fyller 18 år ska få fortsätta
gå skola i Luleå, att de ska få bo kvar i Luleå kommun samt att Luleå kommun
gör en skrivelse till regeringen om att behandlingen av asylsökande
ensamkommande barn strider mot barnkonventionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen har
yttrat sig i frågan och föreslår att motionens punkter avslås av följande
anledningar. Luleå kommun har tagit beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-28
§ 161 om att asylsökande ensamkommande unga ska erbjudas att bo kvar i
kommunen. Luleå kommun låter redan asylsökande som fyller 18 år att gå
kvar i gymnasiet och har även gjort en överenskommelse 2016-12-20 med
Bodens kommun om att de ungdomar som flyttar dit erbjuds att gå kvar
gymnasiet i Luleå kommun. De som skrivs upp i ålder har haft fel ålder från
början och egentligen befunnit sig i fel process. De skulle ha ansetts vara
vuxna asylsökande och placerats på anläggningsboende i Migrationsverkets
regi och bör därmed inte heller i detta fall anses vara ensamkommande barn.
Angående punkt tre om att göra en skrivelse till regeringen om att
behandlingen av asylsökande ensamkommande barn strider mot
barnkonventionen är det inte en fråga för Luleå kommun att driva
lagändringar. Det finns däremot inget hinder för enskilda politiker eller
politiska partier att driva sådana frågor och göra skrivelser till regeringen.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Arbetsmarknadsförvaltningen
Integrationsavdelningen
Magnus Johansson

2017-10-02

2 (3)
Ärendenr
2017/610-1.1.1.5

Beskrivning av ärendet
Ensamkommande barn som anlänt till Sverige och sökt uppehållstillstånd på
grund av asylrätt, alternativt skyddsbehov eller särskilt ömmande
omständigheter har inte längre rätt att gå i svensk skola när de registreras som
18 år gamla såvida de inte fått ett uppehållstillstånd i enlighet med
bestämmelser i Utlänningslagen och den tillfälliga lagen eller inte kan avvisas
på grund av verkställighetshinder.
I de nyligen beslutade kompletteringarna till den tillfälliga lagen rörande
studier på gymnasienivå (Prop. 2016/17:133) utvidgas möjligheterna för de
unga vuxna mellan 18 och 25 år som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
eller har verkställighetshinder att gå färdigt sin utbildning i gymnasieskolan
och därefter etablera sig på arbetsmarknaden även om grunden för tidigare
uppehållstillstånd inte längre gäller.
Luleå gymnasieskola ger sedan tidigare möjligheter även för elever som
uppnått 18 år och väntar på beslut om uppehållstillstånd eller verkställighet
av beslutad avvisning att fortsätta sina studier i gymnasieskolan.
Luleå kommun skrev även 2016-12-20 en överenskommelse med Bodens
kommun, dit de flesta asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år får
flytta, om att de erbjuds möjlighet att gå kvar gymnasiet i Luleå.
Regeringen och Vänsterpartiet har nått en överenskommelse om att anslå
pengar till kommuner som väljer att låta asylsökande ensamkommande barn
som fyller 18 år att bo kvar i kommunen. Kommunfullmäktige i Luleå
kommun har 2017-08-28 valt att gå på samma linje och besluta att erbjuda
asylsökande ensamkommande unga födda 990701-000630 som fanns i
kommunens verksamheter per 2017-06-30 att bo kvar i kommunen då de fyller
18 år. Beslutet gäller till 2018-06-30. Beslutet gäller endast de som fyller 18 år,
inte de som skrivs upp i ålder. De som skrivs upp i ålder har haft fel ålder från
början och egentligen befunnit sig i fel process. De skulle från början ha
ansetts vara vuxna asylsökande och placerats på anläggningsboende i
Migrationsverkets regi och bör därmed inte heller i detta fall anses vara
ensamkommande barn.
Genom att skicka tillbaka människor till t.ex. Afghanistan anser
Rättvisepartiet att Sverige bryter mot barnkonventionen. De artiklar i
barnkonventionen som avses är paragraf 6, 10 och 28 som handlar om barns
rätt till liv och utveckling, familjeåterförening samt rätten att gå i skola. Det är
inte en kommunal fråga att driva lagändringar, däremot kan enskilda politiker
eller partier göra skrivelser till regeringen.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Arbetsmarknadsförvaltningen
Integrationsavdelningen
Magnus Johansson

2017-10-02

Beslutsunderlag



Motion om ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28 § 161

Magnus Johansson
Avdelningschef integrationsavdelningen

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Överförmyndarnämnden
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3 (3)
Ärendenr
2017/610-1.1.1.5

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-23

§ 143
Motion om ensamkommande flyktingbarn
Ärendenr 2017/287-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
asylsökande barn som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder till 18 år, får idag
fortsätta gå i gymnasieskolan i Luleå, därför avslås att-sats 1.
- Barn- och utbildningsnämnden behandlar inte punkterna 2 och 3 i
motionen.
Reservation
Monica Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Rättvisepartiet socialisterna har skrivit en motion med anledning av
försämrade möjligheter för flyktingar att få stanna i Sverige samt att
asylsökande ensamkommande unga när de fyller 18 år flyttar till
Migrationsverkets anläggningsboende och i och med det tappar sitt nätverk,
boende och trygghet. Motionen föreslår att asylsökande ensamkommande
barn som skrivs upp i ålder till 18 år eller äldre eller fyller 18 år ska få fortsätta
gå skola i Luleå, att de ska få bo kvar i Luleå kommun samt att Luleå kommun
gör en skrivelse till regeringen om att behandlingen av asylsökande
ensamkommande barn strider mot barnkonventionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i frågan gällande motionens
punkt 1, och föreslår avslag av följande anledningar: Luleå kommun låter
redan asylsökande som fyller 18 år att gå kvar i gymnasiet och har även gjort
en överenskommelse 2016-12-20 med Bodens kommun om att de ungdomar
som flyttar dit erbjuds att gå kvar gymnasiet i Luleå kommun. Ungdomarna
hanteras lika oavsett om de fyller 18 år eller skrivs upp i ålder.
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå punkt 1 i motionen om att
ensamkommande barn som skrivs upp i ålder till 18 år eller äldre, eller fyller
18 år, ska få fortsätta gå kvar i skolan. Barn- och utbildningsnämnden
behandlar inte punkterna 2 och 3 i motionen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-23

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige besluta att asylsökande barn som fyller 18 år eller skrivs
upp i ålder till 18 år, får idag fortsätta gå i gymnasieskolan i Luleå, därför
avslås att-sats 1. Barn- och utbildningsnämnden behandlar inte punkterna 2
och 3 i motionen.

Sammanträdet
Monica Carlsson (V) yrkar att det i beslutet ska stå att motionen anses
besvarad istället för att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer Monica Carlssons förslag mot arbetsutskottets förslag
under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 84, 2017-11-09
Motion om ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28 § 161

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2017-04-24

§ 96
Motion om ensamkommande flyktingbarn
Ärendenr 2017/610-1.1.1.5

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

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg (RS) föreslår i en motion att asylsökande ensamkommande
flyktingbarn som går i skolan i Luleå kommun, men som skrivs upp till 18 år
eller äldre, eller fyller 18 år, ska få fortsätta gå i skolan och bo i Luleå kommun
så länge deras asylansökan behandlas, om nödvändigt i ett boende organiserat
av Luleå kommun. Brännberg föreslår vidare att kommunen gör en skrivelse
till regeringen där det påtalas att behandlingen av asylsökande
ensamkommande barn strider mot barnkonventionen.

Beslutsunderlag


Motion från Jonas Brännberg (RS), KLF Hid 2017.2636

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kanslikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Barbro Müller

2017-11-09

1 (1)
Ärendenr
2017/1433-3.5.1.3

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2017
Ärendenr 2017/1433-3.5.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlåter till kommunstyrelsen att utse
stipendiater till Årets trygghets- och folkhälsoinsats.

Sammanfattning av ärendet
Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats består av tre delar: Årets
folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats samt Årets tryggaste skolklass.
Stipendiets syfte är att uppmärksamma personer/organisationer/föreningar
som gjort något extra eller utfört ett långsiktigt arbete inom de områden som
berör Trygghets- och folkhälsorådets uppdrag.
Urvalet är de förslag som allmänheten eller skolklasser lämnar in. Det kan
innebära att det vissa år inte finns underlag för att dela ut samtliga stipendier.
De tre stipendierna är på 5000 kronor vardera och delas ut för sjunde gången.
Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges möte i januari.
Totalt har 27 nomineringar kommit in varav några anger samma person,
förening eller klass. Trygghets- och folkhälsorådet har via en arbetsgrupp tagit
fram förslag på stipendiater för Årets folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats
och Årets tryggaste skolklass som presenteras på sammanträdet med
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-12-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1274-2.4.3.3

Finansiering av Luleå Makerspace
Ärendenr 2017/1274-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 900 tkr till Luleå Makerspace
under perioden 2018-09-01 till 2021-09-01.
2. För 2018 anvisas medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
3. För åren 2019-2021 beaktas finansiering av föreningen i strategisk planoch budget.
4. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering med undantag för utbetalning som sker halvårsvis
i förskott.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun finansierar föreningen Luleå Makerspace med 210 tkr/år
under perioden 2015-09-01 till 2018-09-01. Denna ansökan avser perioden
2018-09-01 till 2021-09-01 och 375 tkr/år. Luleå Makerspace är en ideell
förening med målsättningen att skapa och driva en plats där personer
oberoende ålder, bakgrund, språk, utbildningsnivå eller kön kan skapa med
hjälp av modern teknik. Föreningen hyr en lokal på Sandviksgatan där
föreningen har ett antal maskiner och verktyg för att underlätta skapande med
elektronik, broderi, sömnad, papper, plast mm.
Föreningen har gjort särskilda insatser för att stärka teknikintresset hos tjejer
och kvinnor. Föreningen har bl a arbetat strukturerat med hur tekniken
presenteras och visat nyttan med tekniken och visat vad varje individ kan
skapa själv. Vidare har föreningen arbetat för att lyfta fram vuxna förebilder
för unga tjejer. För närvarande har föreningen 46 procent kvinnor och
styrelsen består till 60 procent av kvinnor. Jämfört med andra Makerspace är
detta unikt. Föreningen har rönt lokal- och nationell uppmärksamhet för sitt
arbete med teknik, skaparkultur och jämställdhet.
Under kommande treårsperiod planerar föreningen att ytterligare verka för
att stärka unga tjejers intresse för skapande av dataspel. Även de insatser som
påbörjats gällande integration planeras att utökas tillsammans med andra
aktörer. Från och med 2017-11-01 hyr föreningen en större lokal som möjliggör
en bredare verksamhet (CNC fräs, målning mm) – föreningen har därmed en
ökad kostnad.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-12-04

2 (2)
Ärendenr
2017/1274-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutveckling menar att de aktiviteter som föreningen Luleå
Makerspace planerar att genomföra ligger i linje med Program till Vision
Luleå 2050. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för
kreativitet och mötesplatser samt att ge barn och unga möjlighet att utveckla
sitt intresse för kreativitet och teknik. Verksamheten är ett bra komplement till
befintlig föreningsverksamhet som till stor del baseras på sport eller kultur.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå Makerspace, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Ansökan om bidrag
Ambassadörsförening Luleå Makerspace
20180901-20210831

Luleå Makerspace har sedan 20150901 varit en ambassadörsförening för Luleå och fått ett
ekonomiskt bidrag från Luleå Kommun. Detta bidrag har lett till att föreningen har kunnat ha
en egen lokal centralt i Luleå, köpa in utrustning och material samt arrangerat ett stort antal
arrangemang varje år i Luleå.

Luleå Makerspace 2013-2017
Luleå Makerspace grundades 2013 av Agneta Hedenström, Peter Parnes och Tovah
Parnes. Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende. Målet
med verksamheten är att skapa och driva en plats där personer oberoende ålder,
bakgrund, språk, utbildningsnivå eller kön kan skapa med hjälp av modern teknik.
Föreningen har lyckats locka deltagare från många olika grupper i Luleå.
Föreningen representerar något unikt som inte finns i övrigt i Luleå. En plats och
verksamhet där Luleåbor i alla åldrar kan träffas och bli stöttade i sitt kreativa skapande.

35

Ansökan om bidrag, Ambassadörsförening Luleå Makerspace för perioden 20180901-20210831.

I lokalen på Sandviksgatan 20 hittar besökare idag ett större antal tekniska maskiner och
verktyg för att underlätta skapande med elektronik, broderi, sömnad, papper, plast med
mera.  Här kan nyttjare skapa både digitalt och analogt.
Luleå Makerspace har arbetet med att nå underrepresenterade grupper gällande
teknikintresse och speciellt tjejer och kvinnor. Föreningen har arbetat mycket inom detta
område och vi är stolta över att vi för närvarande har 46% kvinnliga medlemmar samt
styrelsen består av 60% kvinnor. Jämfört med andra Makerspaces i landet och
internationellt ligger detta tal mycket långt över snittet. För att nå denna höga grad av
kvinnliga medlemmar har föreningen arbetat strukturerat med hur tekniken presenteras och
fokuserat på att visa nyttan med tekniken och vad varje individ kan skapa själva.
Föreningen har också bland annat arbetat med att lyfta fram vuxna förebilder för unga tjejer
genom satsningen MakeHer där kvinnor i åldern 20+ träffas och skapar tillsammans utan
barn och utan män.

Tjejer som bygger lysande dekorationer.

Att lyfta varumärket Luleå lokalt, nationellt och internationellt är självklart för
ambassadörsföreningen. Föreningen har synts både i lokal och nationell press (NSD, NK,
Norrbottens Affärer, Piteåtidningen, Norran, TV4, SVT nyheter, Landet Runt med flera)
samt representanter för föreningen har föreläst vid ett större antal nationella konferenser
och har synts i nationella och internationella akademiska och populärvetenskapliga
publikationer. Grundarna Agneta och Peter har bjudits in som talare om skaparkultur,
skolutveckling och entreprenörskap i både privata och publika sammanhang. När Tekniska
Museet i Stockholm hade en Mode-Teknik-helg våren 2017 så var föreningens
medgrundare Tovah Parnes, då 16-år gammal huvudstjärnan med egna föreläsningar och
workshoppar. Föreningens ordförande Agneta Hedenström är även ordförande för
riksorganisationen Makers of Sweden vilket ger ytterligare synlighet. Föreningens
representanter har också mottagit flera priser tack vare bland annat arbetet med Luleå
Makerspace. Peter Parnes blev årets IT-norrbottning 2015 för hans arbete med
jämställdhet och teknik och Tovah Parnes (då endast 15 år gammal) blev årets Nytänkare i
Luleå 2016 för sitt skapararbete. Föreningen har en stark närvaro på sociala media och är
välkänd nationellt.
Föreningen har stått värd för ett flertal för Luleå viktiga besök. T.ex. i samband med att
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap hade sitt årliga seminarium i Luleå, maj 2017 (första
året utanför Slottet) kunde hitresande välja ett av tre studiebesök; Luleå Makerspace, LKAB
2
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och LTU. Vidare har representanter (politiker och tjänstemän) från flera kommuner i norra
Sverige besökt föreningen och likaså har föreningen tagit emot internationella besökare
från ett antal nationer som Norge, Finland, Danmark, Ungern, Irland, Storbritannien, Korea
med flera. Självklart är en viktig komponent i dessa besök att visa upp ytterligare en sida av
Luleå.
Vidare har föreningen samarbetat med ett flertal offentliga aktörer:
●

Luleå Kommun Skola där lärare, rektorer, förskolechefer och andra representanter
för Skolan i Luleå har deltagit i ett antal workshoppar, föreläsningar och
utbildningsträffar. Föreningen har också stöttat utvecklingen inom skolan runt
skapande genom att bidra med kunskap runt vad som ska köpas in i form av
maskiner och material för att underlätta lärande runt digitalisering och skapande.
Föreningen har ett pågående samarbete med både Stadsbiblioteket och
Kulturskolan gällande skapande i olika former (t.ex. dataspelsskapande som
Kulturskolan drar igång under hösten 2017).

●

Luleå Kommuns integrationsarbete. Under 2017 inleddes ett samarbete med
Sommarskolan för nyanlända där nyanlända fick komma och skapa i lokalen. Detta
ledde till att flera ensamkommande barn har börjat delta i dataspelskaparträffar i
lokalen. Föreningens deltagande i Porsödagen 20170902 visade på det stora
behovet av att komma ut i andra områden än centrum med aktiviteter för att nå
invandrare och andra kommuninvånare som inte tar sig in till centrum. Under
Porsödagen besöktes Luleå Makerspace event i Porsöskolans matsal av
uppskattningsvis 300-400 personer varav en signifikant del var invandrare (både
vuxna och barn) som fick prova på tekniskt skapande med 3D-skrivare, elektronik
och pappersskärmaskin, lokalproducerade dataspel, virtuell verklighet med mera.
Dessa arrangemang har varit mycket uppskattade och föreningen har för avsikt att
delta med fler arrangemang i olika stadsdelar i Luleå samt satsa speciellt på Porsön
med bakgrund i de oroligheter som varit i detta område de senaste åren.

●

Luleå tekniska universitet runt långsiktig studentrekrytering genom att få fler unga
intresserade av teknik och att teknikrelaterade studier ska vara en naturlig del av
deras framtida studieval. Föreningen har varit deltagare i flera LTU-ledda
forskningsprojekt.

●

Region Norrbotten inom jämställdhet och integration. Verksamheten Luleå
Makerspace har lett till ett pågående projekt hos Region Norrbotten som heter
Makers of Norrbotten. Målet är att underlätta skapandet av fler makerspaces i
Norrbotten för att just stötta det ständigt pågående jämställdhets- och
integrationsarbetet.

●

Region Norrbotten inom konst. Föreningen har ett pågående samarbete med
Region Norrbotten inom konstområdet för att stötta lokala konstnärer. Flera
Luleåbaserade konstnärer är också medlemmar i föreningen.

●

Deltagare i ett flertal Vinnova-finansierade forskningsprojekt där lokalen och
utrustning använts för workshoppar, kurser, experiment med mera runt skaparkultur.
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Föreningen har sedan 2015 mycket aktivt arbetat med att stötta uppbyggnaden av en
framtida dataspelsindustri i Luleå. Föreningen har arrangerat ett antal så kallade Game
Jams där intresserade träffas under 2-3 dagar och skapar dataspel tillsammans runt ett
gemensamt tema. Varje vecka arrangeras också dataspelsskaparträffar i lokalen där
intresserade kan träffas och skapa tillsammans. Peter Parnes har tagit en mycket aktiv del
inom initiativet Arctic Game Lab för att skapa en dataspelsindustri i norra delen av Sverige
(Umeå, Skellefteå, Piteå, Boden och Luleå). Föreningen stöttar lokala spelskapare genom
att ge dem en synlighet online samt på olika arrangemang och planerar att utöka detta
arbete (se nedan).
Föreningen har deltagit i ett mycket stort antal evenemang i Luleå som Hamnkalaset (flera
gånger), Kulturnatten, Porsödagen, Höst- och ljusfestivalen, Stadsbiblioteket med Luleå
Maker Faire årligen 2015-2017 och planerad 2018, Pridefestivalen (flera gånger), invigning
av Köpmantorget, andra invigningsevent med mera. Föreningen arrangerar årligen mer än
100 officiella arrangemang och uppskattas nå 2000-3000 personer.

Barn som provar virtuell verklighet efter att ha byggt lysande hängsmycken på Porsödagen 20170902.

Framtid
Föreningen har arbetat mycket för jämställdhet i form av att väcka och stötta teknikintresse
bland personer i alla åldrar men primärt hos unga och kommer att fortsätta att göra detta
även i framtiden. Ett område som speciellt kommer att adresseras är att stärka unga tjejers
intresse för skapande av dataspel. Detta arbete har redan påbörjats under hösten 2017 i
samarbete med LTU där flera arrangemang arrangerats. I slutet av januari 2018 planeras
ett flerdagars Kids Game Jam med speciellt fokus på att barn och spelskapande.
Föreningen har sedan våren 2017 arbetat med integration i Luleå och vill under den
kommande perioden utöka detta arbete tillsammans med andra aktörer inom Luleå
Kommun och i regionen.
Under perioden 2015-2017 har föreningen haft två olika lokaler (den senaste sedan våren
2017 på Sandviksgatan 20) men i och med att verksamhetens popularitet ökar så ökar
också behovet av utrymme. Från 20171101 ökar därför föreningen sina lokaler med
ytterligare 94m2 till totalt drygt 219m2. Detta främst för att kunna ha fler arbetsplatser men
4
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också för att öppna upp för en ny typ av verksamhet där vi jobbar med lite mer skräpiga
verksamheter som CNC-fräs och klassiska verktyg, målning med mera. En ökad yta leder
självklart till ökade kostnader både för hyra samt också för vidare investeringar.

Ansökan om bidrag
Luleå Makerspace ansöker härmed om ekonomiskt bidrag om 375.000 per år under
perioden 20180901-20210831.

Kontakt
Luleå Makerspace genom Peter Parnes, grundare, kreativ motor och kassör och Agneta
Hedenström, grundare och ordförande.
Luleå Makerspace
Granistigen 12
977 53 Luleå
Organisationsnummer: 802475-8313
peter@parnes.com
070-2392995

My gillar Luleå och Luleå Makerspace!
Luleå Makerspace gillar Luleå och My!
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Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-12-05

1 (1)
Ärendenr
2017/1537-2.4.3.3

Finansiering av Luleå Näringsliv AB Bryggfinansiering
Spelindustri
Ärendenr 2017/1537-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 500 tkr till Luleå
Näringsliv AB.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om 500 tkr från Luleå kommun för att
möjliggöra Luleås fortsatta satsning position inom dataspel. Som tidigare
rapporter och ansökningar har beskrivit utgör dataspelsindustrin ett viktigt
tillskott till kreativa näringen i Luleåregionen. Luleå Näringsliv AB driver
idag bl a projektet Marknadsetablering Spel & Gamification Boost men även
fler projekt som ska verka för att etablera en dataspelsbransch. Detta kvarstår
men under senaste halvårets arbete har de konkreta möjligheterna med
gamification/Virtual Reality (VR)/Augmented reality (AR) tydliggjorts.
För att nå önskvärd attraktionskraft i pågående satsningar menar Luleå
Näringsliv AB att det behövs ett kraftfullt och gemensamt projekt för perioden
2018-2020. För att inte tappa tempo och kompetens i den projektsatsning som
gjorts under 2016/17 sökes därför en bryggfinansiering tills nytt
strukturfondsprojekt för 2018-2020 är i drift.
Med detta som grund ansöker Luleå Näringsliv om en finansiering för att
genomföra en bredare process och ansökan.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Datum:

2017-10-30

Ansökan bryggfinansiering ”Marknadsetablering Spel &
Gamification Boost”
Bakgrund och tillkommande förändringar för nya förutsättningar
Luleåregionen formulerade för ca tre år sedan en strategi för utveckling av
ett regionalt dataspelskluster. Sammantaget finns idag ett antal initiativ
som spirar och som alla stödjer den digitala utvecklingen med inriktning
mot spel/VR/AR.
Under våren 2016 samlade därför projektet Creative Node Fusion
(projektägare Luleå Näringsliv AB) regionens nyckelaktörer för att dels
tydliggöra pågående initiativ, dels konkretisera vad som behöver göras för
att synkronisera pågående aktiviteter. Ur detta arbete samlades
aktiviteterna i projektet ”Marknadsetablering Spel & Gamification ”
(160801-170630 ). Målen i projektet är bla. att inom 12 månader förflytta
Luleås position inom spelbranschen samt utveckla en synkroniserad,
uppdaterad, affärsmässig och prioriterad strategi i samhandling med LTU,
Luleå Näringsliv AB och Luleå Kommun och skapa en actionplan för hur
Luleå ska integrera med internationella miljöer vad gäller industriell
gamification/VR/AR .
Ansatsen i projektet ”Marknadsetablering Spel & Gamfication ” är att det
saknas en affärsutvecklingsprocess som snabbt kan förflytta Luleå i
värdekedjan. I stället för att kopiera andra klusters utveckling (ex vis
Skövde) har Luleå ett tidsfönster där man med en affärsmässig
kraftsamling utifrån de initiativ som pågår sannolikt kan inta en ny position
inom dataspel/gamification/VR/AR.
En tydligare bild har framträtt där systemets olika aktörer samarbetar för
att skapa verkligt momentum. Utvecklingen har skett snabbare och
insikten att det behövs ett omfattande, uthålligt och strukturellt grepp för att
i detta nu tillvarata Luleås och Luleåregionens uppenbara fördelar.
Som tidigare rapporter och ansökningar har beskrivit utgör
dataspelsindustrin ett viktigt tillskott till kreativa näringen i Luleåregionen,
inte minst därför att det är en av få kreativa näringar som är kommersiellt
framgångsrik och skapar lönsamma företag. Detta kvarstår men under
senaste halvårets arbete lyser framförallt de konkreta möjligheterna med
Gamification/Virtual Reality/Argumented reality allt tydligare. Nya externa
kontakter och företagsmässig spetskompetens inom området har knutits
till regionen vilket ger en internationell branschkunskap som regionen
tidigare saknat.
LULEÅ NÄRINGSLIV AB
Kyrkogatan 13
972 32 Luleå
www.luleanaringsliv.se
www.luleasciencepark.se
www.exjobblulea.se
www.thenodepole.com
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Sida

2
Samtidigt blir det allt tydligare att industrimiljöer inom LTU som Process IT
har ett starkt och stort intresse att integrera de nya teknikerna i de framtida
industriprojekt som behöver utvecklas.
Med detta som grund behöver ett mer långsiktigt projekt skapas för att
fortsätta bygga upp en spelindustri i Luleå. En projektansökan är under
arbete och målsättning är att få in fler finansiärer i en större
strukturfondsansökan för en treårig satsning p ca 2 Mkr/år.
Denna projektansökan kommer att kunna lämnas in i slutet av 2017 och
med målsättning att vara i gång Q2/Q3 2018. För att inte tappa tempo i
pågående verksamhet behöver vi söka få till en bryggfinansiering som
säkerställer fortsatt verksamhet tills strukturfondsprojektkan starta upp.
Status pågående projekt och satsningar 2016/2017
Luleå har beslutat att from 2017 ingå i projekt Arctic Game Lab (Skellefteå,
Piteå, Boden och nu också Luleå). Arctic Game Lab har som mål att bli en
hubb för dataspelsutveckling och är en viktig plattform för just spelbolagen.
Kunskapen och intresset kring potentialen för spel/VR/AR har via
bearbetning ökat intresset bland regionens investerare och delar av övrigt
näringsliv framförallt inom IKT samt för media. Arctic Business Incubator ABI har valt att fokusera genom att starta en speciell ” inkubator sektion”
för spel.
LTU och Process IT ser stor potential i för tillämpning av AR och VR i
tillverknings- och processindustrier samt även för relaterade
utbildningsändamål. Industrins fokus är där att göra processer mer
lustfyllda, mer lärorika, och att än snabbare öka tillgången till relevant
information och stöd. Process IT är en garant att rätt fokus vs industrin
utvecklas med stimulans från bolag inom spel/VR/AR.
Gamificationprojektet inom LTU jobbar idag med stöd för
gränsöverskridande forskning och utbildningsprojekt, stöd för
kompetensutveckling och stöd för att bjuda in externa föreläsare
Sammanfattning status
Luleå har på sista året genomfört en tydlig positionsförflyttning. Alla initiativ
är vällovliga och har stor potential men behöver förstärkning och
synkronisering. Vi har en unik position inom VR/AR teknologi med
forskningssatsning på LTU där vår världsledande basindustri kan
medverka som kravställare och finansiärer. Med en positionering i
teknikens framkant inom VR/AR ökar intresset från spelbolag där
utvecklingsverksamhet kan förläggas till Luleå.
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De antaganden som tidigare gjorts har förtydligats och specificerats. Luleå
kan mot denna bakgrund påbörja resan via smart specialisering mot en
ledande position med tyngdpunkt VR/AR.
Syfte med bryggfinansiering ”Marknadsetablering
Spel & Gamfication Boost”
För att nå önskvärd internationell attraktionskraft behövs ett kraftfullt och
gemensamt projekt för perioden 2018-2020. För att inte tappa tempo och
kompetens i den projektsatsning som gjorts under 2016/17 sökes därför
en bryggfinansiering tills nytt strukturfondsprojekt för 2018-2020 är i drift.
Mål för bryggfinansierng för projektet ”Marknadsetablering Spel &
Gamification Boost ”
Som tidigare nämnts berör denna ansökan en bryggfinansiering för fortsatt
arbete med aktiviteterna som påbörjats under 2017 med en tydlig målbild
att skapa en internationellt attraktiv plattform inom VR/AR.
Bryggfinansiering beräknas täcka fortsatt arbete med ansökan
from 2018-01-01 till 2018-04-30
Projektet ska fortsätta med att:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Driva fram en tydlig rollfördelning och samhandling mellan
näringsliv, akademi och offentlighet.
Definiera processen mellan industri och LTU/Process IT för
utveckling av VR/AR med nationella och internationella ledande
företag inom VR/AR
Upphandla kompetens för att i kommande projektansökan sätta
fokus på jämställda tjänster inom VR/AR tjänster med fokus på spel
och maker event
Skapa en långsiktig marknadsplan för stark gemensam
marknadskommunikation och paketering för unik och internationell
positionering med genomförda ”buzz” aktiviteter bland annat
tillsammans med Arctic Game Lab.
Involvera stakeholders från näringsliv och akademi för utveckling av
internationell forskningsplattform
Definiera roadmap för etablering av grundutbildningar inom VR/AR
Genomföra marknadsaktiviteter för skapa relationer och definiera
vad som attraherar etableringar av VR/AR företag med behov av
utvecklare
Upprätta relationer med VC inom spelutveckling/VR/AR
Internationell analys av nya och växande marknader inom VR/AR
med tyngdpunkt Asien med relationsskapande inriktning
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Organisation
Projektägare för bryggfinansiering är Luleå Näringsliv AB.
Extern konsult/konsulter kommer att förlängas/upphandlas i sin helhet eller
i delar. Förväntad profil bör vara nationellt internationellt etablerad inom
spel/gamification med god insikt i VR/AR. God branschanalyskompetens
är ett krav. Projektets arbete kommer att ske i nära samarbete med övriga
pågående initiativ. Samordning och resursoptimering är ledstjärnan.
I styrgrupp ingår Birgitta Bergvall Kåreborn LTU, Robert Eriksson Luleå
kommun, Stefan Lampinen Speltjänst, Tore Johnsson Luleå Näringsliv, Li
Skarin tillträdande Vd Luleå Näringsliv.
Budget
Sökt belopp från Luleå kommun: 500 000 kr
Kostnadsslag
Externa specialistkonsulter, affärsutveckling, analys,
jämställdhet

Kostnad
440 000 kr

Resor
Möteskostnader
Admin/koordinator Luleå Näringsliv
Summa

20 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
500 000 kr

Intäkter
Luleå kommun

Intäkt
500 000 kr

Summa

500 000 kr

Luleå den 30 oktober 2017

Matz Engman
VD Luleå Näringsliv AB
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Finansiering av NyföretagarCentrum Nord
Ärendenr 2017/1514-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 600 tkr/år till
NyföretagarCentrum Nord under perioden 2018-2020.
2. Om näringslivets finansiering uppgår till 800 tkr/år för insatser i Luleå
anslår Luleå kommun ytterligare 200 tkr/år under samma period.
Luleå kommuns medfinansiering kan då maximalt uppgå till 800 tkr/
år.
3. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande insatser.
4. Kvalitet & samhällsutveckling ska vara representerad i styrelsen.
5. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering med undantag för att bidraget utbetalas halvårsvis
i förskott.
6. Luleå kommuns medfinansiering får användas för uppväxling i olika
former av projekt.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har finansierat NyföretagarCentrum Nord med 300 tkr år per
år (exklusive projekt) från det att verksamheten etablerades 2015.
NyföretagarCentrum Nord erbjuder bl a kostnadsfri nyföretagarrådgivning,
starta-eget-introduktion och mentorskap. Antalet rådgivningskunder har ökat
och föreningen ansöker därför om ökat bidrag från Luleå kommun. Från Luleå
kommun uppgår sökt belopp till 2 700 tkr för perioden 2018-2020.
Näringslivet förutsätts medfinansiera med 2 800 tkr under perioden.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att NyföretagarCentrum Nord visar på
goda resultat med bl a mycket hög kundnöjdhet. Kvalitet &
samhällsutveckling menar vidare att verksamheten är prioriterad och skapar
förutsättningar för fler bärkraftiga företag. Nyföretagarsupport är viktig ur ett
individuellt perspektiv men även ur ett samhälleligt perspektiv för ett
förbättrat företagsklimat och förnyelse i näringslivet.
Enligt NyföretagarCentrums huvudprinciper ska finansieringen av
verksamheten i huvudsak ske genom det lokala näringslivets ekonomiska
insatser. Med bakgrund till detta menar kvalitet & samhällsutveckling att
nivån på nyföretagarrådgivningen bör anpassas till ovanstående samt till en
långsiktigt hållbar nivå. Förslaget är därför att verksamheten beviljas 600
tkr/år under perioden 2018-2020. Om näringslivets medfinansiering för
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insatser i Luleå (Luleå kommuns huvudbok) uppgår till 800 tkr utbetalas
ytterligare 200 tkr, maximalt 800 tkr/år i finansiering från Luleå kommun.
Regleringen av nivån på bidraget sker halvårsvis eller enligt dialog med Luleå
kommun.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
NyföretagarCentrum Nord, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Tillhanda Kommunledningsförvaltningen/ kommunstyrelsen Luleå
971 85 Luleå

Utvärdering och stödansökan
Del 1: Utvärdering av verksamheten i Luleå
perioden april 2015 - oktober 2017
Sammanfattning och slutsatser
Våra insatser är till nytta för Luleå. Gällande mål, syfte kopplat till tillväxt har vi uppnått och
passerat de mätbara mål vi satte upp för företagsstarter under startprocessen hösten 2014. Inom
samtliga fem kärnverksamhetsområden har vi haft en kraftig ökning på minst 100 % av våra tjänster/
insatser sedan start. Verksamheten är kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad.
Vi bidrar till Luleås tillväxt genom fler startade företag och därmed ökade skatteintäkter.
Mentorsprogrammet är en viktig del som stärker nyföretagarna med erfarenhet och kompetens. Vi har
även skapat nya och långsiktiga finansiella och icke finansiella nätverk som är till nytta för både
kommun och näringsliv.
På samtliga Starta eget grupputbildningar har vi stöd av bland annat banker, revisionsbolag,
skatteverket, försäkringsbolag som föreläser om regler, lagar, författningar och som blir ett
verklighetens bollplank för deltagarna. Ingen fråga blir obesvarad.
Antal rådgivningkunder
Antalet rådgivningskunder har ökat från 155 stycken år 2015 som var vårt första hela verksamhetsår,
till årets prognos på 340. Vilket ger en ökning med 119 % under perioden
Rådgivningskundernas företagsregisteringar
• Från april 2015 till årsskiftet hade vi 30 företagsregistreringar.
• Under 2016 blev det totalt 84 registreringar (Det var 74 per 2016-12-31, viss eftersläpning av
statistiken sker.
• Inför 2017 sattes målet till 85 registreringar, men har vi skrivit upp prognosen till 92 baserat på hur
statistiken ser ut med drygt två månader kvar av året.
Kommunala skatteintäkter
Enligt officiella nyckeltal gällande vad ett företag genererar i skatteintäkter har vår
rådgivningsverksamhet bidragit med, lågt räknat, cirka 50 miljoner kronor till Luleå kommun sedan
april 2015.
Ökat antal kvinnor- ökad jämställdhet
En viktig parameter är att 54% av de som startat företag under 2016-2017 är kvinnor. Rikssnittet
ligger, enligt Tillväxtanalys, på cirka 32 % i nuläget.
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Högkvalitativ och kostnadseffektiv organisation
Sammanfattningsvis visar vår utvärdering att vi har en högkvalitativ och kostnadseffektiv
organisation. Våra insatser utgår stringent från ingångna avtal med våra partners.

Verksamhet
Vi etablerade oss i Luleå 12 december 2014 genom föreningens bildande och den första rådgivningen
i Luleå hölls i april 2015.
NyföretagarCentrum Nords, NFCs, verksamhetsområdet omfattar hela länet och i nuläget finns vi i
Luleå och Haparanda. Föreningen har inget vinstintresse, vi är en ideell förening.
Vår verksamhet faller väl in med de mål som Luleå kommun har i sitt långsiktiga utvecklingsprogram
där det slagits fast att det ska skapas förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad, med
arbete för 10 000 nya Luleåbor, med en attraktionskraft som får enskilda individer och företag att
investera i och utveckla verksamheter i Luleå. För en trovärdig och kvalitetssäkrad verksamhet är
kommunens och näringslivets engagemang samt deras medfinansiering en avgörande faktor för vår
överlevnad.
Vi strävar efter att utvidga verksamheten till fler kommuner i länet. I nuläget för vi diskussioner med
några. En sådan utveckling innebär att vi kan knyta ihop regionen och skapa en gemensam struktur
och målbild gällande näringslivsutveckling/ nyföretagande och tillväxt. (Arbetsinsatserna med
utvidgningen i respektive komun sker med särskilda medel.)
Syfte:
Koncept:
-

Främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher
Verka för en breddning av det lokala näringslivet
Utveckla nätverk som har till uppgift att stimulera företagandet
Verka för företagens ökade överlevnadsförmåga
Lokalt näringsliv i samverkan med kommunen är huvudkrafterna bakom drift och
finansiering
Samarbete med företag, organisationer, lokala och regionala myndigheter
Strukturerad, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning – Affärsplanen i centrum
Rådgivarnätverk med lokala experter och företagare är den viktigaste resursen
Kontinuerlig mätning och uppföljning genom nyckeltal bl a per bransch, antal och kön

Föreningen ska skapa tillväxt genom att:
- Erbjuda professionell och kvalitetssäkrad verksamhet
- Vara en självklar och stark aktör inom vårt verksamhetsområde
- Skapa långsiktiga nätverk, som leder till fördjupad samverkan med övriga aktörer inom
området
NyföretagarCentrum Nords kärnverksamhet består av fem delar:
• Enskild och konfidentiell rådgivning
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• Grupprådgivning, starta-eget-introduktion, cirka 10/år, med erfaren rådgivare som ansvarig och i
samverkan med våra partners. Ett moment som ökat markant under det senaste verksamhetsåret
• Personlig mentor under första året till alla som önskar det
• Affärsnätverk för rådgivningskunder
• Starta-eget-utbildning av olika längd och vid olika tidpunkter beroende på efterfrågan och intresse
och i samverkan med andra aktörer som Arbetsförmedlingen
• Vi ingår även i Ersamus Entrepreneurs, ett entreprenörsutbytet inom EU

Samverkanspartners och finansiering
80 % av vår budget går till rådgivningsinsatser. Vi finansieras av externa parter och då är det av
största vikt att använder våra medel till kärnverksamheten.
Det lokala näringslivet, Luleå kommun och organisationer med intresse av tillväxt är huvudkraften i
vår verksamhet. NFC har på kort tid etablerat sig som en central och självklar aktör för att främja
tillväxt genom nya livskraftiga företag.
Luleå kommun, Luleå-regionen och länet som helhet – är inne i en mycket spännande tillväxtfas. Vi
erbjuder ett substantiellt bidrag med målbilden tillväxt i ekonomi och i nya företag som leder till ökad
sysselsättning.

Finansiering från näringslivet
Vi har en öppen och kompletterande samverkan med samhällets olika aktörer. Vi arbetar ständigt med
att växla upp det finansiella stödet och har haft en bra utveckling, vilket vi ser som ett erkännande av
verksamheten. Stödet har ökat genom olika bearbetningskampanjer under de senaste åren.
Nuvarande finansiering från näringslivet fördelas enligt tabellen nedan.

År
2017

Finansiering tkr Barteravtal tkr

Totalt värde

531,5

826,5

295

I nuläget har vi finansiella samverkansavtal, exklusive Luleå kommuns stöd, som uppgår till: 826,5
tkr. Varav 531,5 tkr är monetär finansiering medan 295 tkr omfattar barteravtal som gör att vi har
halverade hyreskostnader och i princip kostnadsfri extern kommunikation - i det begreppet ingår alla
former av trycksaker och annonser. Barteravtalen innebär att företagen tar hela kostaden för tjänsten
vi får i sina bolag.
2018 kommer några av våra partners att öka sin finansiering vilket regleras i avtal som bygger på en
uppväxling utifrån ökat antal rådgivningar.

Utvecklingsgrupp med samverkanspartners
Ett av våra ledord är samverkan. Några viktiga samverkanspartners, som på vårt initiativ, har bildat
en utvecklingsgrupp är: Arbetsförmedlingen, ABI, Go Business, Coompanion, Almi Företagspartner
Nord AB, Skatteverket, Visit Luleå, LTU, Företagarna, Ung Företagsamhet i Norrbotten och Luleå
Näringsliv AB för att nämna några av de större. Vi deltar i varandras aktiviteter och informerar
varandra om egna pågående aktiviteter vilka vi sprider i våra nätverk. Det innebär ett effektivt
arbetssätt där de olika aktörerna undviker dubbeljobb genom att hänvisa våra kunder till den som är
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bäst på det aktuella området och säkrar därmed kvaliteten för kunderna, samtidigt som våra
verksamheter blir kostnadseffektivare.

Arbetsinsatser och rådgivningsstatistik
Sedan 2015 har NyföretagarCentrum Nord en certifierad rådgivningsverksamhet.Samtliga rådgivare
har erfarenhet av eget företagande. Vi har växt stadigt under de cirka 2,5 år vi varit verksamma. Vi
bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet med säkerställd statistisk uppföljning av kunderna
gällande antal, kön, ålder och bransch.
Arbetsinsatserna baseras på kundernas behov och anpassar verksamheten efter kundernas efterfrågan.
Vi har ingen verksamhet under större helger och stänger helt sju veckor sommartid. Vid akuta behov
finns en back up för hantering av ärendet.
Ordförande under åren arbetat med några utvecklingsprojekt och med långsiktig partnerfinansiering
vilket varit strategiskt nödvändigt.
Vi är en slimmad organisation som fokuserar på våra verksamhetsområden, kort sagt vi ska leverera
mycket för pengarna till våra samverkanspartners och beställare. Vårt motto, vid all form av inbjudan
till olika aktiviteter är att ställa oss frågan om det är till vinning för vår verksamhet och potentiella
nyföretagare. Ska jag/vi delta? Det innebär att våra insatser inriktas på kärnverksamheten:
•
•
•
•

Enskild och konfidentiell rådgivning
Grupprådgivning, starta-eget-introduktion/utbildning
Mentorprogrammet
Affärsnätverk för rådgivningskunder och partners

Ideella insatser
Styrelsens ledamöter och våra samverkanspartners har sedan starten arbetet ideellt. Under
innevarande år kommer den insatsen att uppgå till cirka 4500 h/år. Initialt låg den på runt 2500 h/år.
Engagemanget visar att det finns ett stort intresse att stötta oss och vårt nätverk för tillväxt.

Nyregistrerade företag och rådgivningar 2015-04-01 till prognos 2017
Ökade nyregistreringar och rådgivning

Nyregistrerade företag genom NFC Nord

84

458

92
316

368

390

500
340

272
155

48
2013

2014

2015

2016

PROGNOS
2017

Nyregistrerade företag i Luleå, totalt

2013

2014

2015

2016

Prognos 2017

Rådgivnings-kunder NFC Nord, totalt
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Företagens överlevnad
Landsomfattande statistik över de som startar företag och som fått rådgivning via NFC
visar sedan lång tid tillbaka en genomsnittlig överlevnadsgrad på 81 % efter tre år. De som dessutom
haft en personlig mentor via oss har en ännu högre överlevnadsstatistik; 89 % efter tre år.

Antal tillväxtföretag
Av samtliga nystartade företag i Luleå är cirka 11 % i en tillväxtfas efter tre år enligt Svenskt
Näringslivs statistik. Det innebär att vi bidrar med cirka 8-9 tillväxtföretag varje år.

Kundnöjdhet, NKI
NyföretagarCentrum Sverige genomför årligen en landsomfattande NKI- undersökning bland
samtliga rådgivningskunder i vår organisation. Den senaste helår 2016, visar på mycket hög
kundnöjdhet hos Nyföretagarcentrum Nord, där 93 % av våra kunder är nöjd eller mycket nöjd med
rådgivningen. Gällande bemötande, rådgivning och kontakter fick vi ett betyg på 8,52 av 10 möjliga.

Några viktiga utvecklingsprojekt
1. Projekt Rörelseenergi
Under 2016 bedrev vi ett projekt som delvis finansierades av Luleå kommun, vars syfte var att bland
annat skapa en kostnadseffektivitet och långsiktighet gällande personella arbetsmetoder och IT-stöd med
bibehållen kvalitet. I projektet ingick även partnerbearbetning för en långsiktigt ökad finansiering.

Resultat: Effektivare verksamhet genom ett uppdaterat IT-stöd för rådgivning och en digital plattform
för rådgivning. Vi införde ett ökat antal grupprådgivningar/ starta eget introduktioner. I dra har vi en
per månad. Partnerbearbetningen gav en ökad medfinansiering från näringslivet.
2. Utbildning och rådgivning till elever inom Ung Företagsamhet

Vi bedriver i nuläget ett projekt i samverkan med Luleå kommun, Haparanda kommun och Ung
företagsamhet i Norrbotten. Det är delfinansierat av Sparbanksstiftelsen och Region Norrbotten.Det
finns ingen självklar verksamhet som fångar upp de unga och lotsar dem vidare när de avregistrerar
sina UF-företag. Alltför många affärsidéer går förlorade och många unga lämnar sina hemkommuner
på grund av att de står utanför arbetsmarknaden.
Resultat: Projektet pågår och vi har varit ute på skolor och informerat om vår roll och aktivt deltagit
i rådgivaraktiviteter. Vi har även påbörjat arbetet med att ta fram ett långsiktigt koncept för vårt
samarbete med Ung företagsamhet.
3. Snabbspåret- en dörr in
Regeringen/ Tillväxtverket har infört ett sk. Snabbspår i syfte att nyanlända personer i Sverige snabbt
ska komma ut på en arbetsplats eller starta eget företag. Det råder brist på arbetskraft i många
branscher och företagen får hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och
branscherna tillsammans skapar Snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på
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arbetsmarknaden. Regeringen har dessutom från 2016 uppmanat samtliga aktörer som arbetar med
affärsrådgivning till nyföretagare såsom ALMI, NyföretagarCentrum och Coompanion för att nämna
några, att rikta in sig på nyanlända/ utlandsfödda som vill starta eget. Vi har under under hösten 2017
samverkat med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen för att hitta rutiner för - en
dörr in- i Luleå kommun. I tillväxtverkets rapport nr 0222: Nyanlända och företagande - en studie
av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige,
framgår att NyföretagarCentrum uppvisade bäst resultat, flest nyföretagare inom Snabbspåret.
Resultat: Vi har haft en starta eget utbildning på lätt svenska under oktober 2017 där vi fyllde alla
platser. Det var fjorton stycken med nio olika nationaliteter. Vi och våra samverkanspartners,
Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen, strävar efter en långsiktig struktur - en dörr
in- manual för hantering av de personer i målgruppen som i framtiden visar intresse för
nyföretagande.
Kursdeltagarna erbjöds praktikplatser som ett led i deras integrering. Vi arbetar med kombinationen
utbildning/kompetensutveckling kopplat till en praktikplats. Det medför ökade svenska
språkkunskaper, ökat nätverk och vid behov kan vi addera ett mentorskap. Vi anser att samtliga dessa
parametrar hör ihop och är viktiga framgångsfaktor för att lyckas bryta utanförskapet hos nya
svenskar-nya Lulebor.
4. Vägledning inom kulturella och kreativa näringar
Vi ser ett ökat behov och efterfrågan inom kulturella och kreativa näringar och vi har insett att
målgruppen behöver en mer riktad och specifik rådgivning jämfört med de flesta övriga branscher.
Det innebär att de behöver annorlunda rådgivning som kräver mer resurser än den genomsnittliga
rådgivningen. De klassiska affärsmodellerna kan vara svåra att tillämpa på målgruppen. OPM är en
metod som inkubatorer, affärsrådgivare och andra som arbetar stöttande med kulturskapare kan
använda sig av för att stärka målgruppen i deras företagande. Kulturskaparna och Transit Stockholm
har därför under tio års tid arbetat med att utveckla en ny fungerande metod för att stärka
kulturskaparna. Metoden är framtagen med hjälp av professionella kulturskapare inom scenkonst,
musik, film, bildkonst och formgivning, i samverkan med personer inom organisationsutveckling,
marknadsföring och processledning. Den kan även användas för verksamheter inom andra discipliner
och sektorer som har glädje av att arbeta i en organisk process.
Resultat: Under 2017 har vår certifierade rådgivare och verksamhetsledare utbildat sig i steg 1 av 3,
i Organisk processmetod, OPM, som är riktad till rådgivare inom kulturella och kreativa näringar.
De övriga 2 stegen var inriktade på att ta fram en rådgivningsstruktur och dess olika processer. Det
är något som vi redan använder och har upparbetat rutiner för i vår verksamhet.

Ekonomi
Finansiellt har det senaste året varit tufft baserat på våra intäkter i relation till kundernas ökade
efterfrågan och de aktiviteter som krävs för att delta i nödvändigt tillväxtskapande arbete. Slår vi ihop
våra arbetsinsatser har efterfrågan av våra tjänster ökat markant, med hundratals procent, sedan april
2014. Den ansträngda situationen har lett till att ordförande har gått in och arbetet ideellt i stor
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utsträckning för att vår kärna, rådgivningsverksamheten ska fungera eftersom finansiering endast
täckt cirka 25 h/vecka. Den situationen är inte långsiktigt hållbart.

Avslutningsvis vill vi tacka för det stöd vi fått från samtliga samverkanspartners och medfinansiärer
och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta vårt utvecklingsarbete i syfte att skapa tillväxt i
kommunen.

Luleå 2017-11-29

Majvor Müller, ordförande/ senior advicer
majvor.muller@telia.com www.nyforetagarcentrum.se/nord
mobil +46 70 325 43 43
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Del 2: Ansökan om verksamhetsstöd från Luleå kommun
Baserat på vår verksamhetsutvärdering daterad 2017-11-29, del 1 i denna ansökan, söker
NyföretagarCentrum Nord finansiellt stöd för vår verksamhet i Luleå kommun under åren 2018 –
2020. Ansökan är en noga avvägd bedömning baserat på kundernas efterfrågan, d.v.s konkret behov
av våra arbetsinsatser.
Varje enskild kommun redovisas i egna projektböcker i vår huvudbok. Det medför att samtliga
finansiella stöd och våra insatser redovisas transparent. På så sätt tillförsäkras att finansiella stöd
öronmärks och används enligt beslut eller avtal.

Samverkansfördelar
Vi är övertygade om att blandningen av kommunal och privat finansiering är en av huvudnycklarna
till fortsatt ökat antal nya och livskraftiga företag i Luleå. Tillsammans skapar vi en bra plattform för
nyföretagandet. Vi parter arbetar i samförstånd och med gemensam målbild, både internt i
styrelserummet och ute i offentligheten. Vi drar åt samma håll.

Kvalitet och effektivitet
Våra kraftigt ökade och samtidigt kvalitetssäkrade insatser har i kombination med
samhällsutvecklingen lett till ökad efterfrågan av våra tjänster. Luleå kommuns stöd har ökat med 200
Tkr/år sedan vår etablering medan näringslivets stöd har ökat från cirka 420 Tkr.

Sökt stödbelopp perioden 2018- 2020
• År 2018: 800 Tkr
• År 2019: 950 Tkr
• År 2020: 950 Tkr

Beräkning av intäktsfördelning perioden 2018- 2020
År
År / Intäkter Tkr Intäkter Tkr
Luleå kommun Näringslivets
finansiering

2018
2019
2020

800
950
950

900
950
950

Totalt Tkr

1700
1900
1900

Luleå 2017-11-29

Majvor Müller, styrelseordf /Senior advicer
majvor.muller@telia.com. www.nyforetagarcentrum.se/nord.
+46 70 325 43 43
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

kvalitet & samhällsutveckling
Nataliia Hammarberg

2017-12-04

1 (2)
Ärendenr
KLF 2017/1410

Yttrande över ansökan om medfinansiering av Ice Music
festival 2018
Ärendenr KLF 2017/1410

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 96,5 tkr till Ice Music
för genomförandet av Ice Music festival 2018.
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
2018.
3. Som villkor för beslutet gäller att Ice Music hittar andra finansiärer till
Ice Music festival 2018 samt att festivalen genomförs den 23 -24 februari
2018 i samband med Tillväxtkonferens i Luleå och Skridskotävling KPN
Grand Prix 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ice Music ansöker om 193 tkr till genomförandet av Ice Music festival 2018.
Festivalen beräknas kosta 233 tkr. Finansiering söks även från Region
Norrbotten (40 tkr) och är redan beviljat. De vill genomföra Ice Music
festivalen den 23-24 februari 2018, på en utomhusscen av snö med ett stort vitt
tält där de kan reglera temperaturen något, både för extrem kyla och
blidväder samt väder och vind. Platsen kan diskuteras för att anpassas till
kommunens verksamhet. Målgrupp är Luleborna och även tillresta besökare,
potentiella finansiärer för Ice Musics framtida verksamhet, Skridskotävlingen
KPN Grand Prix 2018, deltagare vid Tillväxtkonferens med flera.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att Ice Music festival har ett stort
platsmarknadsföringsvärde för Luleå. Det är en speciell och unik upplevelse
som stärker Luleås attraktivitet. Ice Music festival kommer att genomföras
samtidigt som två andra stora evenemang i Luleå under samma helg;
Tillväxtkonferens och Skridskotävling KPN Grand Prix 2018. Festivalen
kommer att stärka Luleås position som vinterstad för de internationella
besökare som kommer till Luleå i samband med Tillväxtkonferensen och
Skridskotävlingen.

Beslutsunderlag
•

Ansökan om medfinansiering av Ice Music festival 2018 (bilaga)

Nataliia Hammarberg
Samhällsstrateg, stab kvalitet & samhällsutveckling
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kvalitet & samhällsutveckling
Nataliia Hammarberg

2017-12-04

Beslutet skickas till
Ice Music
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
KLF 2017/1410

Ice Music festival 2018
Med anledning av den uppskattning Ice Music festivalen fick förra vintern på Norra hamns
havsis, vill vi nu ge möjlighet för ännu en festival för Luleborna och besökande att ta del
av.
Luleå Kommun har bjudit in till en tillväxt konferens med 30 inbjudna under samma helg.
Ett väldigt bra tillfälle att arrangera ett vinterevent .
Grand Prix tävling i skridskoåkning hålls under samma helg. Världens bästa skridskoåkare
inom långlopp kommer till Luleå och de flesta är Holländare. Ifjol kom flera hundra
Holländare som besökare till Luleå och i år räknar med ännu fler.
Bakgrund
Vårt mål med Ice Music in Swedish Lapland 2013-2016 var att visa en verksamhet med kvalité, stabilitet
(trots växlande väder) och den världsattraktion som Ice Music är. Alla bitarna blev uppfyllda och vi har en
osannolik presslista.
Uppdatering
Vi har under de senaste åren sökt och söker fortfarande bland privata finansiärer och Luleås universitet
att bli del-/huvudägare av Ice Music in Swedish Lapland. En slutredovisning kommer i mitten på 2018.
Tim har varit inbjuden till EG konferensen i Kalifornien i år och nästa år är han inbjuden till Ideacity
konferensen i Toronto, Kanada och eventuellt även Tedx Gateway i Mumbai, Indien och för att tala om
Ice Music.
Ice Music har blivit tillfrågade att medverka i en science/konstfilm i Italien av producent Corrado Bungaro
med en av Italiens bästa cellister Giovanni Sollima. Filmprojektet finansieras bl.a. av Vetenskaps museum
i Trento. Museets inriktning är vattnets kretslopp. Den centrala delen av museet har en inomhus glaciär
högst upp på våning fyra. Glaciärvattnet smälter ner genom museet och visar vattnets kretslopp. Miljö
och klimataspekter. Museet Chef; Michele Lanzinger ser isinstrumenten som en visuell dragkraft för att
skapa uppmärksamhet och debatt både globalt och i närmiljö kring de smältande glaciärerna i de
Italienska alperna och andra platser i världen.
För Ice Music in Swedish Lapland ger filmen två stora utvecklingsmöjligheter; dels att utveckla ett
alternativ till det kostsamma årliga byggandet av iskonserthall. Med en mobil möjlighet att skapa fryst
miljö ger det möjlighet att tack ja till de förfrågningar vi får om iskonserter när som helst, var som helst.
Tack vare våra frysaggregat som vi införskaffat tidigare år kan vi genomföra detta uppdrag och med
iglootältet som tillfaller Ice Music efter projektavslut kan vi genomföra framtida uppdrag/projekt. Den
andra utvecklingsmöjligheten är filmen som marknadsföring.
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Mål
Ice Music festival 2018. Fjolårets festival var mycket välbesökt och uppskattat inslag i Luleås vinter.
Festivalen 2018 planeras under en helg, fredag och lördag och vara på en utomhusscen av snö med ett
vitt tält modell större där vi kan reglera temperaturen något både för extrem kyla och blidväder, väder
och vind. Vi vill genomföra Ice Music festivalen den 23-24 februari 2018. Plats kan diskuteras för att
anpassas till kommunens verksamhet. Målgrupp är självklart Luleborna och även de tillresta besökarna,
potentiella finansiärer för framtida verksamhet, Skridskotävlingen KPN Grand Prix 2018,
Tillväxtkonferensens deltagare med flera.
Jämställdhetsperspektiv
Med ett gratisevenemang får alla lika stor möjlighet att ta del av festivalen. Alla musiker och ljudtekniker
får lika lön. 50 % fler män arbetar i festivalen. Kvinnorna har längre arbetsperiod dvs. Producent och
Ekonom är engagerade i projektet under betydligt längre tid. Ramp ner till isen för rörelsehindrade finns.
Länkar
Breckenridge http://www.gobreck.com/events/budweiser-international-snow-sculpture-championships
Corrado Bungaro: bungarocomunali2015.wordpress.com/ , corradobungaro.wordpress.com/
Giovanni Sollima: www.giovannisollima.it/.
Science museet i Trento www.muse.it/en/
TEDx konferans: TEDxGateway
Toronot, Kanada http://www.ideacity.ca/abou

_____________________________________________________________________________________
Budget
Kostnader
Ice Music Festival 2018 233 tkr
Kostnader innefattar:
Arvoden till musiker, ljudtekniker, assistenter, projektledare och producent och administration/ekonomi.
Hyra av Is instrument, tält, ljudanläggning, gradänger ljusteknik och tung maskin.
Marknadsföring.
Stim.
Inkomst
Luleå Kommun
Region Norrbotten

193 tkr
40 tkr beviljat (Handläggare Monica Lejon 0920-71176)

Totalt

233 tkr

___________________________________________________________________________________
Tim och Birgitta Linhart
Projektledare och Producent Ice Music in Swedish Lapland ek.för
97241 Luleå, 070-3047286
birgitta.linhart@icemusic.se , www.icemusic.se
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1 (2)
Ärendenr
2017/736-2.4.1.2

Ekonomikontorets yttrande över granskningsrapport,
representation, resor och konferenser
Ärendenr 2017/736-2.4.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att nedanstående får utgöra svar till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsbolaget KPMG har på uppdrag av kommunrevision granskat
kommunens rutiner rörande kurser och konferenser samt representation.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har fungerande
rutiner och riktlinjer kring kurser, konferenser och representation samt om
kommunen har aktuella utbildningsplaner. Granskningen har utförts genom
stickprov. Granskningen omfattar hela 2016 samt tertial ett 2017 och har
avgränsats att inte omfatta den skattemässiga hanteringen.
Revisorernas bedömning är att det finns ett antal reglementen, riktlinjer och
tillämpningsanvisningar men att de inte tillämpas på ett ändmålsenligt sätt.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har följande rekommendationer till kommunstyrelsen beskrivna i
punkterna nedan.
•

Att revidera styrdokumenten Attestreglemente samt Riktlinjer för
kommunal representation i Luleå kommun.

Kommunledningsförvaltningen ser över attestreglementet och riktlinjerna för
kommunal representation.
•

Att utifrån Attestreglementet utfärda tillämpningsanvisningar samt ta
fram rutiner för hur efterlevnad av reglementet ska följas upp.

Till attestreglementet finns det tillämpningsanvisningar som beskriver
tillvägagångssätt för hantering av representationskostnader. Även
ekonomihandboken innehåller anvisningar och rutiner avseende
representation. Rutiner och anvisningar som redan finns anses tillräckliga
men dessa behöver synligöras på ett tydligare sätt i organisationen.
Uppföljning av efterlevnad av attestreglementet kommer utföras genom
stickprov.
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2 (2)
Ärendenr
2017/736-2.4.1.2

Att ta fram rutiner/tillämpningsanvisningar gällande den interna
representationen.

Ekonomikontorets förslag är att tydligare hänvisa till ekonomihandboken där
anvisningar finns hur rutiner kring representation ska hanteras. Rutinerna för
interna representationskostnader ska hanteras på samma sätt som externa
representationskostnader.
•

Att ta fram rutiner för att säkerställa att alla har individuella
kompetensplaner.

Alla medarbetare i Luleå kommun ska ha en kompetensplan och det är upp
till respektive ansvarig chef att säkerställa att denna har upprättats.
Personalkontoret trycker också på detta i den nya HR-strategin genom att ha
ett större fokus på att kompetensutveckling för medarbetare ska ske med
utgångspunkt från verksamhetens behov och att uppföljning och utveckling
sker löpande i vardagsnära dialoger mellan chef och medarbetare.
•

Att vidta åtgärder för att få bättre följsamhet till fastställda regler och
rutiner vad gäller representation samt kurser och konferenser.

Rutiner och anvisningar finns men efterlevnaden av dessa påvisar brister. För
att komma till rätta med uppkomna brister föreslår ekonomikontoret bl.a. att
ekonomisystemet ska signalera när kostnader för kurser och konferenser
konteras där kontrollanten uppmanas att bifoga en kallelse/program och
deltagarförteckning så att ändamålet framgår på samma sätt som vid
kontering av representationskostnader. Servicekontorets nya ekonomicenter
kommer ansvara för utbildningar för fakturakontrollanter i ekonomisystemet
för att förbättra efterlevnad av rutiner och anvisningar.

David Johansson
Avdelningschef, budget och redovisning

Beslutet skickas till
Personalkontoret
Ekonomikontoret
Kommunrevision
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David Johansson

2017-11-28

1 (2)
Ärendenr
2017/1495-2.4.2.1

Borgensram 2018 för Luleå kommunkoncernbolag
Ärendenr 2017/1495-2.4.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgensåtaganden för
 Lulebo AB:s låneförpliktelser med maximalt 2 950 mkr under 2018
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 Luleå Lokaltrafik AB:s låneförpliktelser med maximalt 35 mkr under
2018 jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Teckningsrätt för borgen framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun ingår borgen såsom för egen skuld till kommunens helägda
bolag. I kommunens finanspolicy framgår att borgen normalt sett ska ges
endast till bolag ingående i kommunkoncernen och i huvudsak för lån för
bostadsändamål. Av finanspolicyn framgår vidare att alla beslut om
kommunal borgen ska fattas av kommunfullmäktige och teckningsrätt för
borgen ska beslutas i särskild ordning.
Lulebo AB lägger löpande om låneportföljen och har i samråd med
kommunledningsförvaltningen för avsikt att övergå från säkerhet i form av
pantbrev i fastigheter till säkerhet i form av kommunal borgen och att nya lån
i fortsättningen ska tas med kommunal borgen. Det innebär att kommunens
borgensåtaganden ökar i takt med att gamla lån läggs om och att nya lån tas
upp. Lulebo AB har i dagsläget lån med säkerhet i kommunal borgen med 2
653 mkr och bolaget bedömer att borgensåtagandet med anledning av
ovanstående förändringar behöver utökas med c:a 300 mkr under 2018. Totalt
borgensåtagande vid utgången av 2018 föreslås därför sättas till maximalt
2 950 mkr.
Luleå lokaltrafik AB kommer under 2018 att köpa in 15 nya miljödrivna
bussar som drivs på el och HVO-bränsle. Luleå lokaltrafik AB har för avsikt
att övergå från att leasa bussar till att köpa dem. Lånen kommer att tas med
kommunal borgen. Bolaget bedömer att borgensåtagandet behöver utökas
med 35 mkr för 2018.
För borgensåtaganden utgår borgensavgift enligt finanspolicyn
med 0,3 %.
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David Johansson
Avdelningschef, budget och redovisning

Beslutet skickas till
Lulebo AB
Luleå lokaltrafik AB
Ekonomikontoret
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1 (2)
Ärendenr
2017/1535-2.4.0.2

Förslag till finansiering av det nya servicekontoret
Ärendenr 2017/1535-2.4.0.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en justering av
kommunbidragen med ett helårsbelopp om maximalt 34 mkr enligt
nedanstående tabell för finansiering av de samordnade stödprocesserna
inom det nybildande servicekontoret.
2. Den faktiska justeringen av kommunbidrag på nämnds-/förvaltningsnivå 2018 fastställs av kommunstyrelsen i samband med
delårsrapporten per den 30 april 2018.
3. Kommunbidragsjustering fr.o.m 2019 hänskjuts till kommande arbete
med strategisk plan och budget.

Sammanfattning av ärendet
Under första delen av 2018 startas servicekontoret inom
kommunledningsförvaltningen för att samordna stödprocesserna för
kundtjänst, löner och ekonomi. Avsikten med det nybildade servicekontoret
är att skapa möjligheter till en mer kund- och medborgarorienterad
organisation samt att det ska leda till effektiviseringseffekter.
Servicekontoret övertar vid olika tidpunkter över verksamhet från
förvaltningarna och bildar en central enhet inom
kommunledningsförvaltningen som då även tar över berörd personal.
Finansieringen av det nya servicekontoret innebär att kommunbidraget i
berörda nämnder/förvaltningar minskas och ökas på
kommunledningsförvaltningen där verksamheterna ska samordnas.
Total beräknad kostnad för det nya servicekontoret uppgår för helåret 2018 till
38 mkr varav 4 mkr finansieras internt inom kommunledningsförvaltningen
och 34 mkr kommer från berörda nämnder/förvaltningar enligt tabell nedan.
Ekonomikontoret har samrått med berörda nämnder/förvaltningar angående
kommunbidragsjusteringen. Eftersom de olika stödprocesserna tas i drift vid
olika tidpunkter under 2018 och att det av praktiska skäl inte är helt säkert att
all samordning kan genomföras enligt lagd tidplan kan
kommunbidragsjusteringen för 2018 för varje nämnd i detta läge inte beräknas
i detalj.
Förslaget är därför att fastställa årsbeloppet som kommunbidragsjusteras
enligt förslag (38 mkr) samt att ge ekonomikontoret i uppdrag att i samråd
med berörda nämnder/förvaltningar fastställa aktuell
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kommunbidragsjustering för 2018 samt därutöver att hänvisa
kommunbidragsjustering fr.o.m 2019 till kommande arbete med strategisk
plan och budget.
Helårsbelopp för justering av kommunbidrag:
Socialnämnd
12,9 mkr
Barn- och Utbildningsnämnd
9,99 mkr
Stadsbyggnadsnämnd
5,5 mkr
Kulturnämnd
1,4 mkr
Fritidsnämnd
0,75 mkr
Miljö- och Byggnadsnämnd
0,65 mkr
Kommunstyrelsen
-Arbetsmarknadsförvaltning
1,8 mkr
-Räddningstjänst
0,65 mkr
-Kvalitét och samhällsutveckling
0,36 mkr
Summa
34,0 mkr

David Johansson
Avdelningschef, budget och redovisning

Beslutet skickas till
Alla nämnder/förvaltningar
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Ärendenr
2017/1460-2.4.3.3

Förslag till beslut angående Sveriges Nordkalottkommittés
ansökan om verksamhetsbidrag
Ärendenr 2017/1460-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 15 000 kr i bidrag till Sveriges
Nordkalottkommitté för verksamhetsåret 2017 samt anvisa medel ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Nordkalottkommitté har inkommit med ansökan om 15 000 kr i
verksamhetsbidrag för 2017.
Verksamhetsåret innehåller sedvanligt samarbete med
broderorganisationer i Norge, Finland och Ryssland.
För verksamhetsåret 2016 erhöll Sveriges Nordkalottkommitté ett bidrag om
15 000 kronor.

Beslutsunderlag


Ansökan, KLF Hid: 2017.8696

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Sveriges Nordkalottkommitté
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SVERIGES NORDKALOTTKOMMITTÉ

2017-11-20

Luleå kommun
Kommunstyrelsen
971 85 Luleå
Anslag verksamhetsåret 2017
Undertecknad organisation, vars huvudmän är partigrupperna i Luleås
kommunfullmäktige anhåller om att liksom tidigare år erhålla ett
anslag på femton tusen (15000) kronor för innevarande verksamhetsår.
Verksamhetsåret innehåller sedvanligt samarbete med våra
broderorganisationer i Norge, Finland och Ryssland.
Vi uttrycker vår förhoppning att ansökan behandlas eftersom vår
verksamhets arbete, med Luleå som huvudort, är beroende av Luleå
kommuns stöd. Bifogar verksamhetsberättelse för 2016
Kommitténs bankgirokonto är 8201-6,964 447 005-7
Tack på förhand
Med hälsningar
SVERIGES NORDKALOTTKOMMITTÉ
Margareta Bladfors Eriksson
Kassör
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Förslag till beslut angående ändring av bolagsordning för
IT Norrbotten
Ärendenr 2017/1017-1.2.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av bolagsordningen för
IT Norrbotten.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens kommuner har rekommenderat medlemskommunerna att anta
förslaget till ändring av bolagsordning för IT Norrbotten AB. Bakgrunden är
att det i Norrbotten finns ett ökat behov av att stödja mindre och medelstora
kommuners stadsnät. IT Norrbottens ägarsamråd 2017 beslutade att bolaget
ska kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras
stadsnät. Därmed behöver bolagsordningen revideras under punkten
verksamhetens inriktning, med tillägget att bolaget ska erbjuda länets
kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som
stadsnätsoperatör.
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från Lunet AB som i
dag har hand om Luleå kommuns stadsnät.
Lunets synpunkter
Lunet ser positivt på möjligheten att IT Norrbotten som regionalt organ ges
möjligheten att bistå kommuner i behov av hjälp med sina lokala stadsnät. I
sammanhanget är det på sin plats att lyfta fram följande:
Begreppet ”stadsnätsoperatör” är relativt nytt. Det är också ensidigt syftande
på den del av telekommunikationsbranschen där kommuner eller
kommunägda bolag bedriver fiber/bredbands/stadsnätsverksamhet.
Verksamheter som innehåller flera olika roller, oftast nätägande och rollen
som kommunikationsoperatör. Därför bör man förtydliga vad som avses med
”stadsnätsoperatör” utifrån rollen i sig men också ur ansvars- och
ägandeperspektiven.
IT Norrbotten är ett samverkans-/ utvecklingsorgan som i olika roller verkar
för regionens bästa IT-utveckling.
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Arbetet präglas i hög grad av samverkan och kompetensutbyte med regionens
olika aktörer i form av kommuner och stadsnät. För fortsatt god tillväxt och
utveckling, med en delvis ny roll hos IT Norrbotten, bör fortsatt kompetensoch affärsmässig samverkan ske med regionens stadsnät.
Tillsammans i samverkan uppnår vi maximal nytta för regionen.

Beslutsunderlag




Förslag till ändring av bolagsordning, KLF Hid: 2017.5394
Norrbottens kommuner protokoll 2017-06-15 § 25, KLF Hid: 2017.5149
Styrelsen för Lunet ABs protokoll 2017-11-07 KLF Hid: 2017.9258

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Norrbottens kommuner
IT Norrbotten AB
Lunet AB
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PROTOKOLL
STYRELSEN
SAMMANTRÄDESDATUM

2017-06-15

§ 25
Ändring av bolagsordning för IT-Norrbotten
Bilaga: Förslag enligt rubrik.
Det finns i länet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora kommuners
stadsnät, där resurserna är små. Näten har inte heller kunnat uppfylla de nya kraven
på ett säkert nät.
Efter diskussioner på ägarsamrådet 2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska kunna
erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät. För att det
ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras under punkter verksamhetens
inriktning med tillägget att bolaget ska erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta
och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.
I bilagt förslag är ändringar markerade i rött. Se ”§ 3 Verksamhetensföremål”.
Kansliet föreslår styrelsen besluta
Att

rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av
Bolagsordning IT Norrbotten AB

Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls.
Styrelsen beslutar
Att

rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till ändring av
Bolagsordning IT Norrbotten AB

____

Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se
www.norrbottenskommuner.se
40 (56)

81

Styrande regeldokument | Bolagsordning

Sida 1 (4)

Bolagsordning IT Norrbotten AB,
Bolagsordning
För Informationsteknik i Norrbotten AB, organisationsnummer 5565376877.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Informationsteknik i Norrbotten AB.
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Boden, Norrbotten.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet, samt erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör. I bolagets uppdrag ingår även att vara ett projektkontor, där bolaget är ägarnas förlängda arm gällande samordning och beställarkompetens.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regional utveckling och tillväxt
inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska verka för att det länsgemensamma nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda fullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 300 000 SEK och högst 1 200 000
SEK.
§ 7 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 300 och högst 1 200 stycken.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med högst två ersättare. Ledamöterna
och ersättarna väljes årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av
nästa ordinarie årsstämma.
Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs
av Norrbottens Kommuners presidium och två personer från regionstyrelsen
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i Norrbotten (ordförande och representant för oppositionen). Nomineringskommittén nominerar även ordförande i styrelsen. Nomineringskommittén
samråder och diskuterar sina nomineringar tillsammans med ägarna vid ägarsamråd.
Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende
ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Utöver den kompetens som krävs med hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens och erfarenhet tillgodoses. En jämn könsfördelning i
styrelsen ska eftersträvas.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med
ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte ersättare
utses av regionfullmäktige i Norrbotten för den tid fullmäktige bestämmer.
Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till
revisorn.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två
veckor före stämman genom brev med posten eller e-mejl till aktieägarna.
§ 12 Öppnande av bolagsstämma
Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.
§ 13 Ärenden på årsstämman
Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av förslaget till dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
A. fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
B. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
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C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
Val av styrelse och styrelseordförande.
Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val ska ske).
Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när sådana val ska ske).
Fastställelse av ägardirektiv.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordning.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.
§ 15 Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 16 Hembud
Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien
övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten bestämmas dem
emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen
(1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.
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Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4
kap. ABL.
§ 17 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen och kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta
del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige.
Denna bolagsordning har antagits på årsstämman/bolagsstämma den 18 april
2017.
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Avrop från ramavtal för konsulttjänst avseende
övergripande strategi för en hållbar utveckling av Luleå
kommun
Ärendenr 2017/1596-1.2.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att göra avrop från ramavtal avseende en
konsultinsats med uppdrag att avge rapport enligt direktiv nedan
2. Medel för ändamålet, 800 tkr anvisas ur kommunstyrelsen anslag för
oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
I samband med Resultat och Framtidsdagarna i november 2017 diskuterades
de utmaningar kommunen står inför samt hur programarbetet och Vision
2050 ska förverkligas.
Luleå står inför en expansiv period av investeringar i vatten- och avloppsnät,
lokaler och med ökande driftkostnader för välfärdsverksamheterna. Det finns
därutöver historiska problem att hantera med eftersatt underhåll i
kommunens fastigheter och gator och vägar.
Ständigt ökande behov och kostnadsökningar utgör ett grundläggande hot
mot en balanserad kommunal ekonomi. Kraven på en strategi för en hållbar
och balanserad ekonomi omfattar såväl förvaltningar som bolag.
Digitaliseringen innebär att möjligheter öppnas för andra arbetsmetoder och
datadrivna insikter som gör att man på ett nytt sätt kan ta beslut med indata
från en större del av medborgarna än vad tidigare dialoger har kunnat
erbjuda. Kommunen behöver även nyttja vunna erfarenheter från andra
kommuner i Sverige och utifrån ett nytänkande utmana befintliga arbetssätt.
Kommunen har höga ambitioner i koncernens viktiga samhälls- och
välfärdsuppdrag. Dessa måste dock förenas med en stabil ekonomi. Starka
prioriteringar, ständiga effektiviseringar och en ökad användning av
digitaliseringens alla möjligheter är viktiga grundbultar. Allt för att säkerställa
god kvalitet i välfärden och i tjänsterna till medborgarna.
Luleå kommun har ett upphandlat ramavtal för projektledning och tekniska
konsulter. För att klara de utmaningar som kommunen nu står inför avropas
en konsultinsats av Licab, Josefin Hedberg. Konsulten ska i sitt arbete som
utgångspunkter ha digitaliseringens möjligheter och att tillvarata andra
kommuners vunna erfarenheter men också tillföra ett nytänkande. Licab ska
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lämna förslag som utan skattehöjning säkerställer en fortsatt hållbar och stabil
ekonomi, en långsiktigt hållbar och expansiv investeringsvolym och en
bibehållen och/eller stärkt medborgarnytta. Konsulten knyter till sig olika
kompetenser i arbetet.
Ekonomichef Jan Öström och biträdande kommundirektör Anna Lindh
Wikblad ska arbeta tillsammans med konsulten. En slutrapport ska
presenteras till kommunstyrelsen i november 2018. Rapporten kommer sedan
att utgöra underlag för diskussion, prioriteringar och strategiska vägval i
beslutsprocessen för mandatperioden 2019-2022.
För uppdraget och konsultinsatsen avsätts 800 000 kr att finansieras ur
kommunstyrelsens oförutsedda för 2018.

Jan Öström
Förvaltningschef, kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar och bolag
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