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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-01-16
Ärendenr 2016.1536-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Norrköpings 
kommun
2016-12-12

Hid.nr. 2016.6768
Inbjudan till Welcoming Refugees - Local European 
Experiences – Norrköping 2017-01-25--27

Nowa 
kommunikation
2016-12-19

Hid.nr. 2016.6904
Inbjudan till konferens Kommunikation och 
integration - lär av varandra – Stockholm 2017-02-15

Trafikverket
2016-12-19

Hid.nr. 2016.7001
Inbjudan till dialog om nationella planen för 
transportsystemet 2018-2029 – Skellefteå 2017-03-01

Konstella och SKL
2016-12-21

Hid.nr. 2016.7010
Inbjudan till landsbygdskonferens – Stockholm 2017-
02-03 (även webbsändning)

Kommunakuten AB
2016-12-22

Hid.nr. 2016.7019
Inbjudan till utbildningen juridik för kommunägda 
bolag – Stockholm 2017-02-17
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§ 225

Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter
Ärendenr M-2016-2954

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden bifaller miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag till nya hälsoskyddsföreskrifter och föreslår kommunstyrelsen att anta 
dessa.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har genom beslut §199 dnr 2015/1651-008 beslutat att bifalla 
det medborgarförslag som inlämnats till Luleå kommun om begränsning av 
gatumusiken i Luleå. Miljö- och byggnadsnämnden fick den 15 augusti 2016 
uppdraget att revidera befintliga föreskrifter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att bifalla miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till nya 
hälsoskyddsföreskrifter och rekommendera kommunstyrelsen att anta dessa.

Arbetsutskottet har 2016-12-06 § 225 överlämnat till miljö- och byggnads-
nämnden att ta beslut i ärendet.

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

Beskrivning av ärendet
Luleå kommuns nuvarande hälsoskyddsföreskrifter är antagna 1992 och inte 
reviderade sedan dess. Föreskrifterna tar stöd ur gammal lagstiftning och 
därför är det inte möjligt att bara tillföra en ny punkt om gatumusik. Istället 
måste helt nya föreskrifter antas som tar stöd ur Miljöbalken, dess 
förordningar och föreskrifter.

SKL har 2012 tagit fram förslag på formuleringar gällande lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
anser att grundformuleringen i dessa kan användas men att mindre 
korrigeringar bör göras för att anpassas till Luleås lokala förutsättningar.
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I bilaga 1 följer en analys över skillnaderna mellan gällande och förslag till nya 
föreskrifter enligt SKL:s lydelse samt hur de bör anpassas till Luleås lokala 
förutsättningar.

I bilaga 2 redovisas miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till föreskrifter

Beslutsunderlag
M-2016-2954 – Bilaga 1
M-2016-2954 – Bilaga 2
M-2016-2954 - Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-10-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 160

Avgift serviceinsatser
Ärendenr 2016.240-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att avgiften för hemtjänst i ordinärt boende när 
det gäller omvårdnadsnivå 1 ändras från 354 kr till 500 kr per månad.
2. socialförvaltningen får i uppdrag att se över systemet gällande avgifter 
inom hemtjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har idag 5 olika nivåer på avgifter inom hemtjänsten. Från 
nivå 1 på 354 kr till nivå 5 på 1772 kr. Inom nivå 1 har brukarna insatser 1-5 
timmar/månad. Flertalet av brukarna som ligger på nivå 1 har enbart städ och 
tvätt insatser 2-4 timmar/månad, det berör ca 250 brukare. 

Nedan görs en jämförelse mellan Boden, Piteå, Kalix, Skellefteå och Umeå 
gällande en brukare som har 4 timmar hemtjänst/månad, Luleås avgift är 354 
kr/månad.  

Kommun
Avgift för 4 timmar 
hemtjänst (kr)

Kalix 1180
Skellefteå 888
Boden 800
Piteå 720
Umeå 668
Luleå 354

I rapporten ”Avgifter inom äldreomsorgen - kartläggning och analys av 
kommunernas avgiftssystem” från år 2014 som Socialstyrelsen upprättat 
framkommer en sammanställning av avgifter i hela landet. När det gäller 
avgift i ordinärt boende och en jämförelse mellan kommuner där man har 4 
timmar hemtjänst/månad samt hemsjukvård och trygghetslarm så ligger 
medelavgiften på 1336 kr för alla kommuner. Luleå hade då, år 2014, en avgift 
på 540 kr för de tre insatserna, den avgiften ligger idag på 604 kr. 
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Kommun
Avgift för 3 
insatser (kr)

Boden ej rapporterat
Kalix 1776
Piteå 1370
Skellefteå 1061
Umeå 918
Luleå 540

Flertal kommuner i Sverige har färre nivåer på avgifter för hemtjänsten 
jämfört med Luleå kommun. 

Utifrån ovanstående omvärldsanalys föreslås att avgiften för nivå 1 ändras till 
500 kr/månad samt att socialförvaltningen får i uppdrag att se över systemet 
gällande avgifter inom hemtjänsten.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2016-10-18 föreslå socialnämnden 
beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige att avgiften för hemtjänst i ordinärt boende när 
det gäller omvårdnadsnivå 1 ändras till 500 kr per månad.
2. socialförvaltningen får i uppdrag att se över systemet gällande avgifter 
inom hemtjänsten.

Sammanträdet
Ordförande (S) yrkar att det i beslutspunkt 1 framgår vad den tidigare 
kostnaden var. 

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition med 
tillägget att det i beslutspunkt 1 framgår vad den tidigare kostnaden var och 
finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhetschefer
Ekonomichef
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Samhällsutvecklingskontoret Ärendenr
Kvalitet och samhällsutveckling 2016-12-16

 
2016/1667-3.5.1.1

Emma Aludden

Finansiering av påverkansarbete för att locka fler inflyttare, 
investerare och företag till Luleå under 2017
Ärendenr 2016/1667-3.5.1.1

Samhällsutvecklingskontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 500 tkr till påverkansinsatser under 

för att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå under 2017.
2. Medel tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Chefen för Kvalitet & samhällsutveckling får delegation att fatta beslut om 

fördelning av avsatta medel.
4. En sammanfattande redovisning över hur medlen har nyttjats ska ges i 

samband med delårsrapporterna.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet och samhällsutveckling ansöker om finansiering till 
påverkansinsatser kopplade till målet 10 000 nya Luleåbor. Aktiviteterna 
genomförs i samarbete med främst Luleå Näringsliv AB och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Samverkan sker med Bodens kommun i frågor 
gällande det samarbetsavtal som parterna ingått under hösten 2016, främst 
gällande den gemensamma bostads- och arbetsmarknaden.

Kostnaden för aktiviteter under 2017 uppskattas till 2 500 tkr.

Beskrivning av ärendet
I kommunens övergripande styrdokument Vision Luleå 2050 sägs att Luleå
ska vara en levande och växande kommun. Visionsarbetet har konkretiserats i
ett programarbete som omfattar hela kommunens verksamhet. Ett av målen är 
att Luleå ska växa med 10 000 nya invånare. 

Syftet med arbetet år 2017 är att locka fler inflyttare, investerare och företag till 
Luleå genom påverkansarbete och opinionsbildning både mot politiken och 
näringslivet, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

En sammanfattning av redan planerade aktiviteter framgår nedan:

Almedalen
Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera 
samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under 
Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Luleå kommun 
planerar att delta i Almedalsveckan 2017 under varumärket Luleå. Syftet är att 
träffa politiker, opinionsbildare och näringslivspersoner från hela landet och 
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2016/1667-3.5.1.1

Emma Aludden

att därmed kunna påverka i frågor. Fler ska få upp ögonen för möjligheterna 
som finns i Luleå samt att locka fler inflyttare, investerare och företag till 
Luleå. 

Business Arena
Luleå kommun deltar på Business Arena i Umeå, Stockholm och Almedalen 
samt vid en partnerträff. Business Arena skapar förutsättningar för 
meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor genom ett omfattande 
och mångsidigt program med seminarier och talare av hög kvalitet som 
fokuserar på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som 
är avgörande för Sveriges utveckling. Business Arena är en av Nordens 
främsta mötesplatser som samlar ledande företag och aktörer på ledande 
befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. 

Engagerande Fastighetsutveckling
Syftet är att öka intresset till att göra affärer genom att engagera 
fastighetsägare och byggherrar i Luleå. Engagerande Fastighetsutveckling 
görs i partnerskap av Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Fastighetsägarna 
MittNord och Sveriges Byggindustrier. Luleå Näringsliv är samordnare för 
samarbetet. Under år 2017 kommer 1 st byggmässa och 2 st 
inspirationstillfällen genomföras. Luleå kommun deltar under varumärket 
Luleå kommun.

Samarbetet Arctic Europe mellan Luleå kommun, Troms fylkekommun och 
Business Oulu 
Syftet är att stärka samarbetet med Tromö och Uleåborg i de arktiska frågorna. 
Förhoppningen är att inom samarbetet etablera och genomföra en serie av 
”Arctic business arena”, med start i Luleå inom ett par år.

Inom det befintliga samarbetet för Arctic Europe mellan Luleå kommun, 
Troms fylkekommun och Business Oulu har vi deltagit på MIPIM i Frankrike, 
en av världens ledande mässa för fastighetsbranschen. Här samlas de mest 
inflytelserika aktörerna inom samtliga sektorer för den internationella 
fastighetsvärlden under fyra dagar för affärsmöjligheter, nätverkande, 
kunskapsinhämtning genom seminarier, utställningar, konferenser och 
enskilda möten. Luleå kommun deltar år 2017 under den gemensamma 
flaggen ”Arctic Europe”.

Hemlängtan - Luleåregionen
Luleå kommun deltar i ett arbetsmarknadssamarbete ihop med Boden, Kalix, 
Piteå och Älvsbyn och Luleå Näringsliv. Samarbetet har främst bestått av 
gemensamma hemvändarevent i Stockholm som gått under namnet 
Hemlängtan. Luleå Näringsliv är samordnare för samarbetet. Det senaste 
arrangemanget hade ca 500 besökare och resulterade i nio nya rekryteringar + 
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2016/1667-3.5.1.1

Emma Aludden

medföljande familjer till Luleåregionen. Under 2017 kommer 1-2 st 
hemvändarevent – Hemlängtan – att arrangeras i Stockholm. Luleå kommun 
deltar under varumärket Hemlängtan och/eller Luleåregionen.

Seminarium - Så bygger vi en attraktiv stad 
Ett nationellt seminarium med föredragshållare från hela landet som ska 
fokusera kring frågeställningarna: Vad är det som gör en kommun attraktiv 
som boendeort, hur kan vi se till att det byggs mer i Sverige och hur skapar vi 
det attraktiva samhället?

Det går bra för Sverige på många områden. Baksidan av den starka tillväxten 
är växtvärk. En majoritet av landets kommuner har bostadsbrist. Många 
arbetsgivare signalerar rekryteringsproblem. Samtidigt brottas många 
kommuner med segregation och frågan hur vi ska bygga attraktiva samhällen. 

Emma Aludden
Samhällsstrateg stadsutveckling

Beslutet skickas till
Kvalitet och samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Kommunikationskontoret
Luleå Näringsliv AB
Kansliet
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-20

 
2016/1422-3.4.0.3

Anders Bylund

Avsiktsförklaring för projektet Malmporten
Ärendenr 2016/1422-3.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den avsiktsförklaring för fortsatt 
arbete med projektet Malmporten som Trafikverket, Sjöfartsverket, LKAB, 
Luleå Hamn AB och Luleå kommun tagit fram.

Sammanfattning av ärendet
Projekt Malmporten är ett infrastrukturprojekt gällande sjöfart till Norrbotten 
och Luleå Hamn. Det är mycket viktigt för näringslivet i Norrbotten att 
hamnkapaciteten motsvarar de behov som finns och kommer att finnas.

Bakgrunden till projektet är att genomförda utredningar visar på ett ökat 
framtida transportbehov för norrländskt näringsliv med fokus på 
malmtransporter. Projektet syftar till att öka kapaciteten i Luleå hamn genom 
att muddra farleden in till Luleå och att investera i, bland annat, kaj- och 
lastkapacitet.

Luleå Hamn är en av de fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt 
prioriterad av EU och ingår i TEN T-nätverket som Core-hamn. 
Utredningarna för projekt Malmporten har delfinansierats till 50 % av EU med 
Sjöfartsverket som projektägare och Luleå kommun, LKAB och Trafikverket 
som medfinansiärer. Projektetet kan ges möjlighet till stöd för 
genomförandefasen från EU med upp till 30 % genom Luleås status som 
CORE-hamn.

Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket är överens om att verka för att 
genomföra åtgärder som syftar till att öka kapacitet, tillgänglighet och 
säkerhet för anlöp till Luleå Hamn för fartyg upp till ett maximalt djupgående 
om 15,0 meter sommartid och 13,5 meter vintertid.

För att projektet ska tas in i den Nationella transportplanen 2018 – 2029 måste 
en avsiktsförklaring tecknas som visar på parternas avsikt och vilja att 
finansiera och genomföra projektet.

Innan genomförandet påbörjas ska detaljreglering och bindande utfästelser 
fastläggas i ett medfinansieringsavtal och, före projektstart, ett 
genomförandeavtal.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-20

 
2016/1422-3.4.0.3

Anders Bylund

Beslutsunderlag
 Avsiktsförklaring för projektet Malmporten Luleå 2016-12-15

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
Luleå Hamn AB
Sjöfartsverket
Trafikverket Region Nord
LKAB
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Avsiktsförklaring

Avseende förbättringar i farled och hamnens vattenområde inom
Projekt Maimporten, Luleå

§1 Parter
Trafikverket Region Nord, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge

Sjöfartsverket, org.nr. 202100-0654, 601 78 Norrköping

Luleå kommun, org.nr. 212000-2742, Stadshuset, 971 85 Luleå

Luleå Hamn AB, org.nr. 556148-1028, Strömörvägen 9, 974 37 Luleå

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (LKAB), org.nr. 556001-5835, Box 852, 971 28 Luleå

§2 Definitioner och begrepp
Hamnområdesgrans: Den grans i vatten mellan allmän hamn och allmän farled som fastställts av
Sjöfartsverket och kungjorts i SJÖFS 2013:4.

Allmän farled: Den del av inseglingen belägen mellan öppet vatten och hamnområdesgränsen för
allmän hamn där staten genom Sjöfartsverket har ansvaret för farledshållning.

Maximalt djupgående: Det största djupgående ett fartyg kan lastas till vid medelvattenstånd.

§3 Syfte och bakgrund
Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse om ansvarsfördelningen för det
fortsatta förberedande arbetet samt kommande genomförande av projekt Malmporten
(“Projektet”).

Ökade malmtransporter, framtida sjöfrakter, kräver större fartyg för ökad konkurrenskraft.
Svaveldirektivets införande ger ökade transportkostnader och större fartyg krävs därmed för att
uppnå miljö- och kostnadseffektiva sjötransporter. Befintlig farled till hamnen och hamnanläggningar
i Luleå motsvarar inte de krav på djup och bredd som krävs för effektivare transporter med större
fartyg med bibehållen sjösäkerhet.

Genomförd Åtgärdsvalsstudie och andra utredningar visar på ett ökat framtida transportbehov för
norrländskt näringsliv med fokus på malmtransporter. Utredningarna visar även på en hög
samhällsekonomisk lönsamhet för Projektet. Parterna är överens om att verka för att genomföra
åtgärder enligt nedan som syftartill att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet för anlöp till Luleå
för fartyg upp till ett maximalt djupgående om 15,0 meter sommartid och 13,5 meter vintertid vid
medelvattenytan (MVY) 2015.
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Mellan parterna har mot denna bakgrund följande avsiktsförklaring träffats:

Luleå är en av de fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt prioriterad av EU och ingår i
TEN T-nätverket som CORE-hamn. Utredningarna för projekt Malmporten har delfinansierats till 50%
av EU med Sjöfartsverket som projektägare och Luleå kommun, LKAB och Trafikverket som
medfinansiärer. Projektetet kan ges möjlighet till stöd för genomförandefasen från EU med upp till
30% genom Luleås status som CORE-hamn.

Trafikverket avser fortsätta att investera på Malmbanans södra omlopp med bland annat förlängda
mötesstationer för att öka kapaciteteten. Erforderlig kapacitet på Malmbanan är väsentlig i
sammanhanget för att kunna dra största möjliga nytta av en investering i Luleås farled.

Innan genomförandet påbörjas ska detaljreglering och bindande utfästelser fastläggas i ett
medfinansieringsavtal och, före projektstart, ett genomförandeavtal.

Tidigare studier och utredningar avseende detta Proiekt:

Åtgärdsvalsstudien Kapacitetsutvidgning för råvarutransporter till och från Norrbotten via Luleå
hamn (TRV/SWECO 2014-09-01)

Kapacitetsåtgärder i Luleå hamn med anledning av ökade råvarutransporter, slutrapport 2013-11-28.

Miljäkonsekvensbeskrivning Projekt Malmporten i Luleå, Fördjupning avfarleder med mera, daterad
2015-10-16.

Miljökansekvensbeskrivning Skvampens djuphamn, daterad 2015-10-14.

Ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av ny
djuphamn och ändring av verksamheten vid Luleå hamn i Luleå kommun, Norrbottens län,
2015-10-16.

Ansökan till mark och miljödomstolen om tillstånd tillfördjupning och breddning avfarlederna till
Luleå hamn, 2015-10-16.

§4 Tidigare avtal om medfinansiering mellan parterna avseende Projektet
1 samband med att parterna sökte finansiering från EU för Projektets förstudie tecknades ett
medfinansieringsavtal (TRV 2013/63052) där staten genom Trafikverket bidrog med 9 MSEK,
Luleå kommun med 9 MSEK och LKAB med 14 MSEK. EU har bidragit med 50% av kostnaden för
förstudie/farledsutredning, sammanlagt ca 32 MSEK.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering
Parterna är överens om att verka för att genomföra följande åtgärder:

• Muddring och utmärkning av farleden från Farstugrunden in till Luleå hamn som därigenom ges
ökad kapacitet och säkerhetsmarginaler för fartyg upp till 15,0 meters djupgående.

• Muddring och utmärkning av Sandgrönnleden för fartyg upp till 13,5 meters djupgående för
vintertrafik.
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• Muddring och utmärkning av Norra Kvarken för fartyg upp till 15,0 meters djupgående.

• Vändytor i hamnen dimensioneras för fartyg upp till 11,5 meters djupgående.

• Att projektets genomförande sker etappvis med ett färdigställande under mitten av planperioden
med beaktande av Luleå kommuns och LKABs pågående stora kassaflöden för andra angelägna
investeringar.

Grundutförande och tillägg
Kapacitet och omfattning för ovan beskrivna åtgärder, inklusive ökning av bottenklarning och
säkerhetsmarginaler, är inom ramen för detta Projekt att betrakta som ett grundutförande.
Farledsutformning och dimensionering har gjorts med beaktande av Transportstyrelsens
rekommendationer. Farledens utformning och utmärkning har samråtts med Transportstyrelsen.

Projektets samhällsnvtta
Den samhällsekonomiska lönsamheten för Projektet betecknas som hög med en nettonuvärdeskvot
(NNK) för valt alternativ som är beräknad till 1,69.

Kostnadsuppskattning, kostnadsförändringar och nrisnivåomräkning
De totala kostnaderna för åtgärder i farleder samt hamnens vattenområde är för närvarande
beräknade till cirka 1650 MSEK efter genomförd successivkalkyl i enlighet med Trafikverkets modell.
2015 års prisnivå utgör basår för kommande indexuppräkning. Denna summa innefattar muddring
och sprängning av farleder och vändyta samt farledsutmärkning.

Övriga åtgärder i form av anläggandet av kajer, järnväg och övrig hamninfrastruktur samt
anskaffande av lasthanteringsutrustning motsvarande behovet för hantering av fartyg upp till ca
160 000 ton dw innefattas inte i denna kostnad. Luleå Hamn svarar utöver detta även för
tillförsäkrande av erforderlig bogserbåts- och isbrytningskapacitet m fl åtgärder för hantering av den
nya fartygsstorleken inom hamnens ansvarsområde.

§6 Principer för fördelning av kostnader och ansvar
Fördelning av kostnader för de åtgärder som omfattas av denna avsiktsförklaring baseras på den
princip för finansiering av sjöfartsåtgärder som arbetats fram av Trafikverket och Sjöfartsverket,
vilken regeringen tagit upp i lnfrastrukturpropositionen (lnfrastruktur för framtiden 2016/17:21,
avsnitt 7.3). Föreslagen princip innebär att hamnområdesgränsen kommer att utgöra gräns mellan
statens finansiering av investeringsåtgärder 1 farleden och övriga aktorers ansvar. En uppskattning av
kostnadsfördelningen mellan staten och övriga intressenter enligt denna princip ger staten en
kostnad om cirka 1200 MSEK och övriga parter cirka 450 MSEK. LKAB tar endast sina egna
investeringar i skeppslastare och därtill hörande transportörer, provtagning och lager. Luleå kommun
finansierar malmkajen.

Parternas avsikt är att följande ansvars- och arbetsfördelning ska gälla mellan parterna:

Trafikverket.s ansvar
• Trafikverket ansvarar för att Projektet bereds till Nationella planen för finansiering av statens

andel för genomförandet.
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• Förutsatt projektet ingår i den av regeringen fastställda nationella planen ansvararTrafikverket
för framtagande av förslag till avtal om medfinansiering av Projektet.

• Likaledes förutsatt att projektet ingår i nationella planen enligt ovan ansvarar Trafikverket för att
en samordnad ansökan görs för såväl åtgärder i farled och vattenområde som åtgärder på land till
EU:s fond för åtgärder i TEN-T-nätverket när sådana möjligheter erbjuds.

Sjöfartsverkets ansvar
• När finansiering för Projektets genomförande erhållits ansvarar Sjöfartsverket för projektering,

upphandling samt genomförande av de åtgärder som ingår i den av Sjöfartsverket ingivna ansökan
till mark- och miljödomstolen.

• Sjöfartsverket ansvarar för framtagande av förslag till genomförandeavtal för Projektet.

Luleå kommuns ansvar
• När finansiering för Projektets genomförande erhållits ansvarar Luleå kommun genom Luleå

Hamn för finansiering och utförande av de åtgärder som ingår i den av Luleå Hamn ingivna
ansökan till mark- och miljödomstolen samt de åtgärder inom hamnens befintliga och blivande
landområde som krävs för att den kapacitet den nya farleden tillåter kan nyttjas till avsedd
kapacitet.

LKAB:s ansvar
• LKAB ansvarar för att finansiera och utföra de åtgärder som har ett direkt samband med bolagets

utlastning av malm, vilket innebär åtgärder avseendet ex lager, provtagning, transportörer och
skeppslastare.

§7 Principen för parternas samarbete
Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna i syfte att harmoniera
åtgärderna för såväl farledens som hamnens kapacitet samt parternas kostnader tidsmässigt.

Parterna skall, med beaktande av projektets övergripande syfte att öka kapacitet, tillgänglighet och
säkerhet, gemensamt sträva efter att optimera och begränsa kostnaderna för projektens
genomförande.

§8 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet
Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende
av flera myndighetstillstånd och andra beslut, bland annat i frågor beträffande tillstånd enligt
miljöbalken. Parterna är införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen, liksom ytterligare
överläggningar angående innehållet i densamma, kan bli nödvändiga.

Denna avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av att:

1. Riksdagen godkänner den princip för finansiering av sjöfartsåtgärder som framställts i
infrastrukturpropositionen.

2. Nuvarande gräns i vatten för allmän hamn flyttas i enlighet med Luleå Hamns ansökan
(Sjöfartsverkets dnr 15-03972).
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3. Regeringen godkänner Projektet och finansieringen, samt att Projektet tas in i Nationell
trafikslagsövergripande plan för investeringar 1 transportinfrastruktur.

4. Luleå kommun genom beslut i kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.
5. VD för LKAB godkänner avsiktsförklaringen.

§9 Ändringar och tillägg
Parterna är införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen kan bli nödvändiga. Eventuella
ändringar och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade
av samtliga parter.

Avsiktsförklaringen har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Ort och datum:n/,e~

Trafikverket

—/

Namn och titel:
,4rv,o1 Vaic~miScnr

ct*’retcSr
Ort och datum f2,%z -2Ö.’~

Luleå kommun

Ortochdatum: ~N1nrip~r)c~ 2ol~~;2IS

Sjöfartsverket

Namn och titel:

Ort och datum:

Luleå Hamn AB

fl-inO1~t

Namn och titel:
f~/0flnC f/~éflO(he

o~’-z1/. nanr4fl*t~i
Ort och datum:

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ)

Namn och titel:
,Ø~n,d4~
VD kt.~Idf%rnn48

~*&~sI.a/~.Jo
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunikationskontorets Ärendenr
Kommunikationskontoret 2016-12-09

 
2016/1407-1.5.2.1

Tanja Nilsson

Kommunikationskontorets yttrande över medborgarförslag 
om bättre service till boende i Råneå
Ärendenr 2016/1407-1.5.2.1

Kommunikationskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarkontoret i Råneå är en central mötesplats där information och 
samhällsvägledning erbjuds. Besökare kan få hjälp med att komma i kontakt 
med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer. Tillgång till 
internet via datorer eller egen utrustning kan erbjudas. Det går att göra 
utskrifter och kopiering mot avgift. Ett studierum finns att tillgå om besökare 
behöver sitta ostört. Medborgarkontoret är behjälpligt med kundinformation 
till alla grupper av besökare vad gäller alla slags ärenden, såsom information 
om kollektivtrafiken.  

1 september 2016 beslutade Länstrafiken i Norrbotten att bli kontantfria i hela 
länet. Medborgarkontoret har påtalat denna förändring som en försämring för 
resenärer till Länstrafiken i Norrbotten. Beslutet om kontantfri bussåkning 
påverkar flertalet grupper såsom äldre, funktionsnedsatta och asylsökande.

Biljetter och busskort kan numera köpas via bemannade busstationer i 
Norrbotten, via betalning med bankkort på bussen, Länstrafikens hemsida 
eller via applikationer på mobiltelefoner. Medborgarkontoret kan vara 
behjälpligt vid köp av bussbiljetter redan idag genom att vid behov guida 
besökarna när de ska boka och köpa biljetter med sina bankkort eller ICA kort.

Under sommaren 2016 upphörde Länstrafiken i Norrbotten med att trycka 
upp skriftliga tidtabeller. Medborgarkontoret har vid flertalet tillfällen påtalat 
bristen på en skriftlig tidtabell till Länstrafiken i Norrbotten. Samlingstabeller 
finns idag på Länstrafikens hemsida, som går att skriva ut på 
Medborgarkontoret. 

För närvarande har Medborgarkontoret ej resurser eller möjligheter för att 
tillmötesgå medborgarförslaget.

Tanja Nilsson
Enhetschef, medborgarkontoret i Råneå
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-11-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 260

Medborgarförslag om bättre service till boende i Råneå
Ärendenr 2016/1407-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att Medborgarkontoret i Råneå ska vara behjälplig 
med kundinformation, biljettförsäljning mm. för resande med 
kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid 2016.5936

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kommunstyrelsen
Kanslikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-01

 
2016/1577-3.5.1.1

Jan Unga

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om 
medfinansiering av projektet Stad och land, utvecklar 
lokalt företagande i Råneå med omkringliggande byar
Ärendenr 2016/1577-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 413 400 kr till 

projektet Stad och land, utvecklar lokalt företagande i Råneå med 
omkringliggande byar. 

2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering. 
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB (LNAB) ansöker om medfinansiering med 197 800 kr och 
215 600 kr för år 2017-2018 till rubricerade projekt. 
Syftet med projektet är att strategiskt samordna insatser så att lokala 
företagare i Råneå med omland kan dra nytta av synergieffekter där tätortens 
företag kan samverka för näringslivsutvecklingen i den norra kommundelen. 

Projektets synergieffekter skapar tillgång till utbildad arbetskraft samt att 
entreprenörernas produkt- och företagsidéer utvecklas vilket på sikt leder till 
att Råneåområdet blir en väl fungerande arbetsmarknad. 
Detta sammantaget med kommunens verkställighet av utvecklingsplanen för 
Råneå leder till att Råneåområdet blir attraktivt vilket ökar möjligheten för 
bl.a. unga människor och barnfamiljer att stanna kvar och flytta in. 

Företagen i den norra kommundelen efterfrågar den här typen av insatser. Det 
är helt avgörande att det lokala näringslivet görs aktivt medverkande. Detta 
sker genom att ha en projektledare fysiskt på plats i Råneå. Projektledaren ska 
ingå i Luleå Näringslivs organisation och därigenom nyttja upparbetade 
nätverk inom näringsliv samt erfarenhet från affärsutveckling och 
etableringsverksamhet. Genom detta blir det en naturlig koppling mellan 
näringslivssamverkan mellan Råneå och tätorten Luleå.

Ansökan är inlämnad om externa medel från Leader Spira Mare 2020. 
Utvecklingen i de lokala landsbygds- och glesbygdsområdena kan förstärkas 
genom samverkan med tätorten. Speciellt viktigt är det att utveckla 
näringslivssamarbetet mellan tätorts-och landsbygdsföretag. Exempel på 
aktiviteter som kan stöttas är gemensam produktutveckling, affärssamarbete 
och nätverksskapande. Ansökningarna, som kommer från tätorter och berör 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-01

 
2016/1577-3.5.1.1

Jan Unga

utveckling av affärssamarbete, finansieras med stöd från regionala fonden 
(delmål 1.2). Maximalt kan ansökas om 1 000 000 kr.

Projektets mål för perioden 2017-2018:
Minst två utvecklade affärsrelationer. 
 Nya samarbetskonstellationer mellan två eller fler parter som tillkommit 

genom projektet och som bedöms fortsätta på längre sikt. 
 Branschråd ”Råneå” bildas under projekttiden. Branschrådet företräder 

hela näringslivet i Råneå med omland med ett framtidsinriktat arbetssätt. 
Uppdraget är att få nya företag och nya arbetstillfällen i befintliga företag i 
Råneå och hela den norra kommundelen. 

Minst ett nätverk mellan tätort och landsbygd i någon av de nio branschråden 
inom LNAB. Nya samarbetskonstellationer mellan två eller fler parter som 
tillkommit genom projektet och som bedöms fortsätta på längre sikt. Minst en 
av parterna är lokaliserad antingen på landsbygden eller i tätorten. Projektet 
synkroniseras med kommunens pågående arbete med utvecklingsplan för 
Råneå med omland, där det operativa arbetet i norra kommundelen ska ske i 
nära samverkan med kommunens övriga insatser i kommundelen samt med 
flera samverkansparter som exv. Arbetsförmedlingen, Visit Luleå, LNAB’s 
medlemsföretag etc.

Minst 5 deltagande kvinnor med nya affärsidéer.
 Kvinnor som deltar i utvecklingsprojekt och som har en idé som kan ge 

upphov till ny produkt, tjänst eller företag. 

Minst 10 kvinnor som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser.
 De kvinnor som berörs av kompetenshöjande insatser redovisas i 

slutrapporten. Deltagarförteckning bifogas och en uppföljning görs av 
upplevd nytta via enkätstudie.

Minst 30 företag som har deltagit i insatser fördelat på 5 ägd av kvinnor och 25 
ägd av män.
 Företag som deltagit i aktiviteter som organiserats genom projektet. 

Särskilda insatser görs för att öka andelen företag ägd av kvinnor. Strävan 
bör vara att nå förhållandet 10-20.

Minst 4 nya företag har startas som en följd av projektet. 

Minst 20 nyanlända invandrare/asylsökande som deltagit i insatser.
 Nyanlända invandrare/asylsökande som deltagit i aktiviteter som 

genomförts av projektet.
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Jan Unga

Projektet beräknas kosta totalt 1 413 400 kr och finansiering söks från Spira 
Mare 2020 (1 000 000 kr) och Luleå kommun (413 400 kr).

Tillväxtkontoret menar att utmaningen i projektet är att aktivt medverka till 
att skapa en strategisk utveckling för de lokala företagarna i Råneå med 
omland genom engagemang från områdets företagare och LNAB’s samlade 
resurser. Projektet hamnar också rätt i tiden. Tillväxtkontoret föreslår att 
ansökan bifalls.

Beslutsunderlag
 LNAB’s projektansökan inkl. avsiktsförklaringar, bilaga

Jan Unga
EU strateg

Beslutet skickas till
Matz Engman, Luleå Näringsliv AB
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Projekt – Stad och land, utvecklar lokalt företagande i Råneå med omkringliggande byar.

Varför behövs projektet?
Luleå Näringsliv AB (LNAB) tillsammans med det lokala näringslivet i Luleå kommuns norra del vill testa ett 
nytt sätt att arbeta med näringslivsutveckling av det lokala företagandet. Detta nya arbetssätt är mycket lämpligt 
att testas och utvecklas i Råneå med omland och kan bli förebild för tillväxtskapande näringslivsutveckling i 
landsbygd. En spännande utmaning är hur utvecklingsarbetet i Råneå kan stärkas genom samverkan med tätorten 
Luleå.
Råneåområdet får en tydlig strategisk koppling till Luleå kommuns utvecklingsplan och till Luleåregionen. 
Enhetlig kraft till all näringslivsutveckling i Luleå genom att ökad andel företag i Råneå norra kommundelen blir 
medlemmar i Luleå näringsliv.

Lokala näringslivet skall göras delaktiga i att utveckla nya och redan gjorda investeringar och
företag i området. Den lokala närvaron och styrningen ger ökat engagemang. Tillväxt genom ökat företagande 
och nya arbetstillfällen skapar framtidstro!

En projektledare med erfarenhet och gedigen kunskap om företagsutveckling/etablering fysiskt på plats i Råneå 
som den lokala näringen har förtroende för skapar också trovärdighet för projektet vilket i sin tur är en 
framgångsfaktor. 
Samordning av näringslivsarbetet skapar en starkare gemensam organisation med större nätverk som förväntas 
leda till synergier. Med tydliga mål och mätbara resultat som skapar underlag för nödvändiga resurser för 
långsiktigt arbete medför det ökad uthållighet.
Luleå kommun är i färd med att ta fram en ”utvecklingsplan för Råneå med omland”. Det är en fördjupad 
översiktsplan för samhället Råneå där också omlandets betydelse speglas.
Den fördjupade översiktsplanen tar fokus i mark- och vattenanvändning. Inom de konkreta ”kommunala” 
åtgärderna kommer en nära samverkan mellan kommunens olika förvaltningar att tydliggöras. 

Projektet kommer att arbeta för att bli en brygga mellan förvaltningarna och företagen/entreprenörerna inom 
området liksom med tätortens företag.
Genom det här projektet vill Luleå Näringsliv aktivt medverka till att skapa en strategisk utveckling av lokalt 
företagande på landsbygden och lyfta fram kopplingen mellan tätort och landsbygd.
Det är helt avgörande att det lokala näringslivet görs aktivt medverkande. Detta sker genom att ha en 
projektledare fysiskt på plats i Råneå. Projektledaren ska ingå i Luleå Näringslivs organisation och därigenom 
nyttja upparbetade nätverk inom näringsliv samt erfarenhet från affärsutveckling och etableringsverksamhet. 
Genom detta blir det en naturlig koppling mellan näringslivssamverkan mellan Råneå och tätorten Luleå.

Arbetssättet som beskrivs i projektet ingår inte i den ordinarie verksamheten för LNABs verksamhet eller för 
kommunens landsbygdsutveckling. Arbetssättet ska ses som en exceptionellt riktad åtgärd med ett nytt 
angreppssätt som ska kunna dokumenteras och mätas.

Bakgrund - Råneå med omland
Råneå ligger cirka tre mil nordost om Luleå och har en småstadskaraktär och tydligt centrum med butiker, 
restauranger, apotek, banker med mera. Råneå är kommunens näst största tätort.
Befolkning i Råneå med omkringliggande byar är ca 4000 invånare, (invånarantalet kan jämföras med 
befolkningen i kommunerna Jokkmokk och Älvsbyn som har ca 5-6000 invånare). Från 1980 så har 
Råneåområdet tappat mellan 15-50 procent av befolkningen. Den negativa befolkningsutvecklingen har speciellt 
drabbat landsbygden.

Råneå har 85% småhus, 15% hyresrätter och inga bostadsrätter. Bostadsbrist råder och Råneå saknar 
bostadsrätter. Det finns inga lediga bostäder varken småhus eller lägenheter. I Råneå finns några lediga tomter 
samt fyra färdiga detaljplaner för utbyggnad. Tre av planerna finns på kommunägd mark och en på privatägd 
mark. Det finns kapacitet i VA-nätet för utbyggnad som saknas i stora delar centralt i kommunen. Det har varit 
svårt att få någon att bygga i Råneå. Problemet är att ett nybygge kostar lika mycket i Råneå som i centrala Luleå 
men fastighetspriserna är betydligt lägre i Råneå.
Två vård- och omsorgsboenden finns men det finns behov av trygghetsboende. Ett trygghetsboende kan medföra 
att det frigörs lediga bostäder. Det kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Råneå.

I Råneå finns många asylsökande som uppger att de vill bo kvar på orten om de beviljas uppehållstillstånd. 
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Råneå är ett mångkulturellt samhälle med ungefär 200 människor från 35 olika länder. Här finns eventuellt en 
hög potential till nyföretagande. Integrationen är ömsesidig. Möten mellan råneåborna och flyktingar hör 
vardagen till.

Arbetslösheten är hög i Råneå och ligger totalt på gränsen för det som bedöms som låg kvalitet. Betydligt fler 
män än kvinnor är öppet arbetslösa eller i program, det gäller både åldersgruppen 18-64 år och 18-24 år. 
Dessutom finns asylsökande som inte ingår i statistiken.
Att arbeta eller studera påverkar hälsan i hög utsträckning. Den låga andelen vuxna i arbete eller studier gör att 
hela området arbete, hälsa och trygghet bör bedömas som låg kvalitet.

Utvecklingen är positiv enligt senaste trygghetsmätningen 2016, där Råneå ligger på topp i Luleås olika 
kommundelar. Ett index av trygghet som omfattar samtliga frågor i Trygghetsundersökningen visar att Råneå 
haft en negativ trend från 2009 till 2012. Känslan av trygghet har ökat avsevärt vilket det senaste resultatet från 
trygghetsmätningen visar. 

I Råneåområdet finns ca 400 företag inkluderat med en stor företagsamhet i Vitådalen där det finns
ca 28 aktiebolag och 140-talet enskilda firmor, utöver dessa finns också 10-talet samfälligheter och omkring 20 
ideella föreningar. Näringslivet har i huvudsak sin grund i verksamheter som har
koppling till skog, jordbruk, bygg, transport, tjänster och service, deras kunder är till stor del utanför
området. Det är en stor andel människor som har sin utkomst som egen företagare speciellt i de omkringliggande 
byarna. Företagen är i huvudsak fåmansbolag och sysselsätter ca 250 personer exkl.
offentlig  verksamhet. Området har en nettopendling på ca 400 personer.

Råneälven har mycket högt naturvärde och har en av Sveriges bästa fiskevatten, inte minst det berömda 
kräftfisket. Närheten till havet är en stor tillgång med närhet till fint havsbad. Fina skogsområden finns med höga 
naturvärden. Det finns besöksmål och många arrangemang som är välbesökta och av såväl råneåbor som boende 
från andra delar av kommunen och andra kommuner. Nämnas kan kyrkstugor, Råneåpoolen, IFK Råneås 
basketcup, fotbollscup, Råneå marknad, avslutningskonsert av sommarkyrkan, slalombacke, kräftfiske, 
Ranrännet på skidor och musikkvällar. 
Även om det finns många möjligheter när det gäller besöksmål och arrangemang bedöms det finnas behov av 
kvalitetshöjning. Exempelvis kring Andholmen och samverkan med kringliggande byar.

Sedan kommundelningen har det i Råneå med omland sökts och genomförts av många aktörer
olika aktiviteter i syfte att utveckla området, mest i allmänna samhällsfrågor. Projekt har ofta varit
den arbetsform som tillämpats med de för- och nackdelar det inneburit.

I Råneå finns sedan länge ett medborgarkontor som organisatoriskt ligger under kommunikations- kontoret på 
Luleå kommun. Medborgarkontoret är en central mötesplats för invånare och besökare i Råneå. 
Medborgarkontoret arbetar i samverkan med Råneå bibliotek. Medborgarkontoret fyller en viktig 
samhällsfunktion och fungerar som ett nav för medborgare, föreningar, organisationer och i synnerhet i 
integrationsarbetet. Här kan man ta del av statlig och kommunal information, information från förenings- och 
näringsliv samt turistinformation från Råneå med omnejd.
Det finns två lokaler till uthyrning med viss konferensservice samt en datorsal. Det finns möjlighet att använda 
informationstorgets publika datorer, nyttja trådlöst nätverk, göra utskrifter och använda Skype.
I studierummet kan den som behöver jobba avskilt eller använda en servicetelefon i kontakt med myndigheter.
Projektledare planeras att samlokaliseras i medborgarhuset. Samarbetet med Medborgarkontoret skapar positiva 
spinoff-effekter genom närheten till projektledaren. Medborgarhuset blir en naturlig mötesplats för företag och 
deltagare i projektet. Medborgarhuset kan på detta sätt utvecklas till en typ av företagarcentrum för Råneå med 
omland. Det förväntas att detta kan skapa nya möjligheter och bättre tillgänglighet för grupper som har 
svårigheter att få eller behålla ett arbete på arbetsmarknaden.

Syfte
Syftet med projektet är att strategiskt samordna insatser så att lokala företagare i Råneå med omland kan dra 
nytta av synergieffekter där tätortens företag kan samverka för näringslivsutvecklingen i den norra 
kommundelen. 
Projektets synergieffekter skapar tillgång till utbildad arbetskraft samt att entreprenörernas produkt- och 
företagsidéer utvecklas vilket på sikt leder till att Råneåområdet blir en väl fungerande arbetsmarknad. 
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Detta sammantaget med kommunens verkställighet av utvecklingsplanen för Råneå leder till att Råneåområdet 
blir attraktivt vilket ökar möjligheten för bl.a. unga människor och barnfamiljer att stanna kvar och flytta in.

Mål

Långsiktigt mål.
Det långsiktiga målet är att samordna insatser så att tillgången till kompetent arbetskraft ökar och därmed stärker 
näringslivet i Råneå med omland så att det blir en stark, integrerad och naturlig del i kommunens tillväxtstrategi. 
Fördjupad aktivitet i Råneå med en starkare strategisk förankring till Luleå och Luleåregionen.
Projektet ska också ge underlag till ett arbetssätt som går att repetera i andra sammanhang, i andra liknande 
miljöer, allt för att säkerställa en hållbar långsiktig utveckling där också landsbygden ingår.
Målet är att ligga i topp i tillväxt vid jämförelse med valt specifikt område i landet. Tillsammans med det lokala 
näringslivet skall det tas fram aktivitetsplaner med tydliga affärsutvecklingsmål som kan jämföras med det 
område i landet som har den starkaste tillväxten i landet och som LNAB´s ledning bedömer vara jämförbart med 
Råneå.

Projektets mål
Minst två utvecklade affärsrelationer. 

- Nya samarbetskonstellationer mellan två eller fler parter som tillkommit genom projektet och som 
bedöms fortsätta på längre sikt. 

- Branschråd ”Råneå” bildas under projekttiden. Branschrådet företräder hela näringslivet i Råneå med 
omland med ett framtidsinriktat arbetssätt. Uppdraget är att få nya företag och nya arbetstillfällen i 
befintliga företag i Råneå och hela den norra kommundelen. 

Minst ett nätverk mellan tätort och landsbygd i någon av de nio branschråden inom LNAB.
- Nya samarbetskonstellationer mellan två eller fler parter som tillkommit genom projektet och som 

bedöms fortsätta på längre sikt. Minst en av parterna är lokaliserad antingen på landsbygden eller i 
tätorten. Projektet synkroniseras med kommunens pågående arbete med utvecklingsplan för Råneå med 
omland, där det operativa arbetet i norra kommundelen ska ske i nära samverkan med kommunens 
övriga insatser i kommundelen samt med flera samverkansparter som exv. Arbetsförmedlingen, Visit 
Luleå, LNAB’s medlemsföretag etc.

Minst 5 deltagande kvinnor med nya affärsidéer.
- Kvinnor som deltar i utvecklingsprojekt och som har en idé som kan ge upphov till ny produkt, tjänst 

eller företag. 

Minst 10 kvinnor som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser.
- De kvinnor som berörs av kompetenshöjande insatser redovisas i slutrapporten. Deltagarförteckning 

bifogas och en uppföljning görs av upplevd nytta via enkätstudie.

Minst 30 företag som har deltagit i insatser fördelat på 5 ägd av kvinnor och 25 ägd av män.
- Företag som deltagit i aktiviteter som organiserats genom projektet. Särskilda insatser görs för att öka 

andelen företag ägd av kvinnor. Strävan bör vara att nå förhållandet 10-20.

Minst 4 nya företag har startas som en följd av projektet. 

Minst 20 nyanlända invandrare/asylsökande som deltagit i insatser.
- Nyanlända invandrare/asylsökande som deltagit i aktiviteter som genomförts av projektet.

Målgrupp
Befintliga företagare i Råneå med omland samt verksamheter som LNAB´s ledning bedömer möjliga
för nya etableringar i Råneå. Detta med stöd av företag, organisationer och verksamheter i tätorten. 

Budget 
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Kostnader 2017 2018 
Personal ( lön+PO)  592 200 kr 610 000 kr

Övriga utgifter:
Resor och transporter  50 000 kr 50 000 kr
Material, annonser, fika, kopiering etc.  25 000 kr 25 000 kr
Lokalhyra  30 600 kr 30 600 kr

Delsumma: 105 600kr 105 600kr

Totalt: 697 800 kr 715 600 kr

Finansiering
Offentlig

- Luleå kommun 197 800 kr 215 600 kr

SpiraMare 2020 500 000 kr 500 000 kr

Totalt: 697 800 kr 715 600 kr
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Tillväxtkontorets förslag med anledning av översyn av 
kommunens vänortsrelationer
Ärendenr 2016/1626-1.2.3.6

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tillväxtkontorets rapport 

gällande översyn av kommunens vänortsrelationer. 
2. Luleå kommun ska verka för att Luleå kommun ingår ett femårigt 

vänortsavtal med den franska kommunen Novéant och att 
genomförandeansvaret för avtalet ligger på vänortsföreningen ANEA.

Sammanfattningsvis föreslås existerande vänorter behållas, men viss 
restriktion gällande nya vänortsrelationer. Vänortskommittén ska 
fortsättningsvis ansvara för vänortsarbetet. Planering och uppföljning med 
årliga verksamhetsplaner kan utvecklas ytterligare. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett tillväxtkontoret i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens vänortsrelationer. Tillväxtkontoret redovisar uppdraget i 
rapporten Översyn av Luleå kommuns vänortsarbete. I rapporten finns ett 
förslag om att Luleå kommun bör verka för ett femårigt vänortsavtal med den 
franska kommunen Novéant.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett tillväxtkontoret i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens vänortsrelationer och uppdraget redovisas i rapporten Översyn 
av Luleå kommuns vänortsarbete. Luleå kommun har följande vänorter: Kemi 
(Finland), Tromsö (Norge), Murmansk (Ryssland), Zenica (Bosnien-
Hercegovina), Puerto Cabezas (Nicaragua), Santa Lucia de Tirajana (Spanien). 
Omfattningen av samarbetet mellan Luleå kommun och de olika vänorterna 
varierar över tiden. Den vänort som det har varit minst samarbete med under 
de senaste åren är Puerto Cabezas, men det finns ett stort intresse hos 
Latinamerikakommittén i Luleå för denna vänortsrelation. Samtliga övriga 
vänorter har Luleå kommun på olika sätt en aktiv relation med.

I rapporten redovisas allmänna förutsättningar för vänortsarbetet och Luleå 
kommuns vänortsarbete. Rapporten avslutas med följande förslag:

 Existerande vänorter kan behållas. Periodvis kan vänortsrelationer bli 
vilande när utbytet är lågt.

 Varje ny vänortsrelation innebär ett nytt åtagande varför Luleå 
kommun bör vara restriktiv med nya vänortsrelationer. Nya 
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vänortsrelationer bör dessutom vara tidsbegränsade till t ex fem år 
för att sedan omprövas.

 Vänortskommittén fortsätter att ansvara för vänortsarbetet och består 
av kommunfullmäktiges presidium. Det tjänstemannastöd som finns 
bör åtminstone inte minska i omfattning.

 Vänortskommittén har utvecklat planering och uppföljning med 
årliga verksamhetsplaner under mandatperioden. Detta kan 
utvecklas ytterligare. I verksamhetsplanen blir det också naturligt att 
planera för inriktningen på aktiviteterna i varje vänortsrelation. De 
generella överenskommelserna med mer konkreta handlingsplaner i 
årliga verksamhetsplaner för vänortskommittén.

 Informationen om vänortsarbetet har stärkts under mandatperioden 
men kan stärkas ytterligare.

 Luleå kommun ingår ett femårigt vänortsavtal med den franska 
kommunen Novéant och genomförandeansvaret för avtalet läggs på 
vänortsföreningen ANEA.

När det gäller det föreslagna vänortsavtalet med den franska kommunen 
Novéant så är bakgrunden att det finns ett vänortssamarbete mellan byarna 
Alvik, Antnäs och Ersnäs med den franska kommunen Novéant. Det tre 
byarna i Luleå har bildat vänortsföreningen ANEA och det är den föreningen 
som i praktiken drivit vänortssamarbetet på den svenska sidan. Det arbete 
som genomförts av de tre byarna har kommit att involvera ett stort antal 
personer från flera delar av Luleå kommun. Under 2015-2016 har bl a ett stort 
utbyte där fyra skolor i Luleå medverkar genomförts. Samarbetet med 
Novéant har hållit hög kvalitet och varit uthålligt över tid. Föreningen önskar 
att Luleå kommun tar beslut om att Luleå och Novéant blir vänorter med 
tillägget att genomförandeansvaret ligger på vänortsföreningen ANEA. 

Tillväxtkontoret konstaterar att vänortsföreningen ANEA med sitt 
engagemang har etablerat ett internationellt samarbete som många Luleåbor 
har berörts av och även möjliggjort positiva internationella erfarenheter för 
många elever och lärare i Luleå kommuns skolor. Tillväxtkontoret menar att 
Luleå kommun bör ge förutsättningar för fortsatt samarbete genom att ingå ett 
femårigt vänortsavtal med Novéant, och att vänortsföreningen ANEA har 
genomförandeansvaret för avtalet.

Beslutsunderlag
 Översyn av Luleå kommuns vänortsrelationer, bilaga

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg
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Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
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Översyn av Luleå kommuns vänortsarbete
1. Inledning
I föreliggande PM görs en översyn av Luleå kommuns vänortsarbete. 
Inledningsvis ges en beskrivning av vad vänortsarbete är och sedan 
sammanfattas Luleå kommuns vänortsarbete. Slutligen ges ett antal förslag 
angående Luleå kommuns vänortsarbete.

2. Allmänt om vänortsarbete
Vänortssamarbete innebär att två eller fler kommuner från olika länder ingått 
en formell samarbetsöverenskommelse och har kontinuerliga kontakter som 
syftar till utveckling av kommunernas verksamhet och/eller kommunernas 
näringsliv och samhälle.

Ibland väljer kommuner att kalla ett långvarigt samarbete 
partnerstadssamarbete. Det kan finnas ett avtal som i stora drag beskriver 
inriktningen på samarbetet eller så finns inget avtal utan bygger endast på 
kontakter mellan städerna. Det är egentligen ingen skillnad mellan vänort och 
partnerstad. Användandet av begreppet partnerstad kan istället ses som ett 
uttryck för att vilja distansera sig från vänortsbegreppet som anses omodernt.

Vänortssamarbetet är i princip inte knutet till något speciellt område eller 
storlek på projekt eller aktivitet. I praktiken är emellertid vänortsaktiviteter 
småskaliga och innebär ofta aktiviteter som: kulturutbyte, skolsamarbete, 
erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän eller politiker från kommunerna. När det 
gäller samarbetet med kommuner från före detta Östeuropa har samarbetet 
ofta haft biståndskaraktär.

När det gäller svenska kommuners vänortsarbete kan tre trender identifieras:

1. Svenska kommuner har börjat med nordiska vänorter och sedan 
skaffat sig vänorter i Baltikum. På senare tid har antalet vänorter från 
övriga EU och övriga världen ökat.

2. Vänortsarbetet har utvecklats från bistånd till samarbete med 
ömsesidig nytta.

3. Samarbetet går från att ha varit symboliskt och kulturellt till att vara 
allt mer målinriktat.

Det talas också ofta om att vänortssamarbetet blivit mer näringslivsinriktat. 
Även om detta i viss utsträckning stämmer, så innebär vänortssamarbete 
fortfarande i huvudsak kulturutbyte, skolsamarbete, erfarenhetsutbyte mellan 
tjänstemän eller politiker från kommunerna. På EU-nivå betonas ofta 
vänortsarbetets betydelse för den europeiska identiteten och det europeiska 
medborgarskapet. Det är också möjligt att betoningen på europeisk identitet 
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och europeiskt medborgarskap känns naturligare för kommuner på den 
europeiska kontinenten än den gör i många delar av de nordiska länderna.

Faktorer som på olika sätt påverkar vänortsarbetets ställning och funktion är 
den allmänna internationaliseringen och arbetet inom ramen för EUs 
internationella gemenskapsinitiativ och sektorsprogram. Tidigare kan 
vänortsarbetet ha utgjort huvuddelen av kommunens internationella arbete. 
Idag består en kommuns internationella arbete ofta i huvudsak av deltagande 
i internationella organisationer och internationella projekt utan direkt 
koppling till vänortssamarbete. Detta gör att en del av det traditionella 
vänortsutbytet har spelat ut sin roll. Istället etableras partnerskap kring 
konkreta samarbetsprojekt med direkt nytta för verksamheten, oavsett om 
samarbetspartners är vänorter eller inte.

2.1 Möjligheterna med vänortssamarbetet
Vänortsarbetet ger genom överenskommelse om långvarigt samarbete 
möjlighet att skapa relationer som underlättar gemensamt utvecklingsarbete. I 
skriften ”Utvecklande vänortssamarbete – erfarenheter från vänort 2001” 
beskrivs nyttan på följande sätt:

”Fyra skäl att ägna sig åt vänorts/vänregionsamarbete återkommer ständigt i 
nästan allt som skrivs om vänorter; att stödja en fredlig och demokratisk 
utveckling, att höja kompetensen inom kommuner och landsting, att få till 
stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport samt att stimulera det 
lokala/regionala näringslivet. Det finns många fler skäl att ägna sig åt 
vänortsverksamhet, men dessa fyra beskriver det som många anser vara 
viktigast. Det bakomliggande motivet till dem alla är ömsesidig nytta. De 
olika nyttorna kan förefalla självklara, men låt oss ändå göra en genom nu, för 
att längre fram fördjupa oss i hur nyttan uppstår:

• En fredlig och demokratisk utveckling kan stimuleras av att människor 
möts, jämför och diskuterar. Det kan medföra en större trygghet att 
man lär känna en ny kultur, får nya vänner och ser likheter och 
olikheter. Möten mellan människor kan i sin tur leda till att den 
ekonomiska utvecklingen stimuleras. Ett projekt som inriktas på EU 
och kandidatländerna bidrar till att begreppet europeisk gemenskap 
får ett tydligare innehåll. Styrkan i vänortssamarbetet består i att 
solidaritet uppstår mellan människor.

• Att höja kompetensen inom kommuner och landsting kan ske genom 
att vänortskontakter ger nya impulser och insikter om hur den 
kommunala verksamheten kan skötas. Kommuner lär sig även att 
använda EU:s program och utvecklar en internationell kompetens. De 
individuella kunskaper man får genom att arbeta med ett 
internationellt projekt kan ses som personalutveckling. Samtidigt kan 
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dessa projekt även vara ett sätt att locka till sig och behålla kompetent 
personal.

• Kunskapsutbyte och tjänsteexport kan bidra till ökad välfärd både på 
hemmaplan och i vänorten/regionen. Många sociala projekt och 
utbildningsprojekt i samarbete med våra östliga grannar har gett 
sådana konkreta resultat.

• Ofta kan kulturella utbyten eller annan vänortsverksamhet innebära 
stimulans av näringslivet. Samarbetet kan i bästa fall leda till 
innovationer, nya marknader, företag och arbetstillfällen. Hemorten 
blir marknadsförd i vänorten vilket exempelvis kan ge ett uppsving för 
turistnäringen.”

2.2 Problemen med vänortsarbete
Det är vanligt att vänortsarbetet upplevs statiskt, inaktivt och resultatlöst. Det 
handlar om problem som har att göra med:

• Bundenhet vid fasta relationer med ett antal vänorter.
• Svag koppling till övrigt internationellt arbete i kommunkoncernen.
• Svag koppling till den övriga kommunala verksamhet.
• Otydliga resultat av klassisk vänortsverksamhet.
• Vänortsprojekt är vanligtvis relativt små, vilket kan innebära mycket 

administration i förhållande till projektinnehåll.

Dessa problem upplevs större i takt med att en kommuns internationella 
verksamhet i allt större utsträckning bedrivs i form av EU-projekt där 
medverkan och samarbetspartners väljs utifrån projektets innehåll. Mot 
bakgrund av allt detta är det inte ovanligt att aktiviteten i vänortsrelationer 
blir låg och i praktiken blir relationen vilande tills det kommer nya initiativ.

2.3 Framgångsfaktorer
Mot bakgrund av beskrivningen ovan av nytta och problem kan följande 
framgångsfaktorer för ett effektivare vänortsarbete identifieras:

• Utarbeta tydliga mål för vänortsarbetet i stort och för varje vänort. 
Övergripande strategidokument kan kompletteras med 
handlingsplaner som följs upp.

• Gör information om vänortsarbetet lättillgänglig.
• Skapa stark koppling mellan kommunens övriga internationella arbete 

på åtminstone tjänstemannanivå och möjligen även på politisk nivå.
• Skapa stark koppling mellan kommunens verksamheter och 

vänortsarbetet.
• Förankra vänortsarbetet i valda delar av den kommunala 

organisationen genom att verksamheter får kontaktpersoner i varje 
vänort.
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3. Luleå kommuns vänortsarbete
Från och med mitten av 1900-talet fram till Sveriges medlemskap i EU 1995 
utgick det mesta av kommunens internationella engagemang från 
vänortsarbetet. I och med EU-medlemskapet och en ökad betydelse av 
Interregprogrammen samt den allmänna globaliseringen kom vänortsarbetet 
att utgöra en mindre del av Luleå kommuns internationella arbete. På 1990-
talet började Luleå kommun delta i Interregprojekt, internationella 
organisationer och ha relationer till andra städer som inte benämndes 
vänorter.

Vänortsarbetet har emellertid fortsatt och leds av vänortskommittén som 
består av kommunfullmäktiges presidium. Sedan många år tillbaka har den 
årliga budgeten för vänortsarbetet uppgått till drygt 200 tkr. 
Vänortskommittén tar varje år beslut om finansiering av utbyten framför allt 
inom idrott och kultur. Vänortskommittén ansvarar också för inkommande 
delegationer och ansvarar för Luleå kommuns deltagande vid besök hos 
Luleås vänorter. Kommunalrådens sekreterare är sekreterare i 
vänortskommittén. En handläggare från tillväxtkontoret samt en 
kommunjurist är adjungerade. Sekreteraren har ansvaret för handläggning av 
ärenden, ekonomi, planering av inkommande och utgående delegationer, 
informationsspridning, information med mera.

Luleå har nu följande vänorter: Kemi (Finland), Tromsö (Norge), Murmansk 
(Ryssland), Zenica (Bosnien-Hercegovina), Puerto Cabezas (Nicaragua), Santa 
Lucia de Tirajana (Spanien). 

Relationen med Kemi och Tromsö har sitt ursprung i fadderortsrörelsen som 
startade i samband med andra världskriget. På den tiden skrevs inte 
samarbetsavtal. 1981 skrevs ett avtal mellan Luleå, Kemi, Tromsö och 
Ringköbing om framtida kontakterna mellan vänorterna. Detta avtal gällde till 
1985 och förnyades inte. Samarbetet fortsatte dock utifrån det som stod i 
avtalet. Detta utbyte bestod framför allt i att var och en av dessa fyra 
kommuner turades om att arrangera ett årligt vänortsmöte där de fyra 
kommunerna träffades.

Med Murmansk ingick Luleå kommun ett vänortsavtal 1972. Utbytet har 
bestått i framför allt utbyte inom kultur, idrott samt besökande delegationer 
från Murmansk stad för erfarenhetsutbyte. Årligen deltar ungdomslag från 
Murmansk i en fotbollscup i Arcushallen arrangerad av IFK Luleå. Under 2016 
har aktiviteten i Murmansksamarbetet åter ökat efter att ha varit låg under ett 
antal år och nya projekt diskuteras nu.

Med Puerto Cabezas inleddes en vänortsrelation 1988 dock utan skriftligt 
avtal. Inledningsvis bestod samarbetet mycket av insamlingar i Luleå av 
sådant som behövdes i Puerto Cabezas, bl a till en skola för synskadade. På 
senare år har vänortsrelationen i praktiken varit vilande. Nu finns åter ett ökat 
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intresse från Latinamerika kommittén i Luleå att återuppta samarbetet med 
Puerto Cabezas.

Med Zenica ingick Luleå kommun ett vänortsavtal 1997. I enlighet med 
vänortsavtalet har samarbetet handlat om demokrati, administration, 
infrastruktur, utbildning, socialtjänst, miljöfrågor och IT.

Kommunfullmäktige har beslutat att Luleå kommun ska verka för 
vänortsavtal med Xi’an (Kina) och Santa Lucia (Spanien). Med Xi’an har ett 
avtal om vänskapliga relationer ingåtts. Samarbetet med Xi’an handlar i 
dagsläget framför allt om undervisning i kinesiska inom ramen för Luleå 
Konfuciusinstitutet. Det kommer kontinuerligt lärare i kinesiska från Xi’an till 
Luleå och elever från Luleå har möjlighet till studieresor till Xi’an. Om 
samarbetet med Xi’an fungerar bra och det finns ett ömsesidigt intresse kan 
städerna ingå vänortsavtal. Ett av vänortsavtal med Xi’an skulle i enlighet 
med den kinesiska modellen vara tidsbegränsat till fem år. Därefter omprövas 
avtalet.

Luleås nyaste vänort är Santa Lucia de Tirajana. Ett femårigt vänortsavtal 
skrevs under i december 2015. Vänortsrelationen bygger på det långvariga 
arbete som Lionsföreningen i Luleå har bedrivit som innebär att en av 
Norrbottens luciakandidater varje år deltar i Santa Lucia traditionen i Santa 
Lucia de Tirajana. Under hösten 2016 genomförs ett ungdomsutbytesprojekt 
som innebär att 10 ungdomar från Luleå åker till Santa Lucia de Tirajana.

Utöver dessa vänorter finns ett vänortssamarbete mellan byarna Alvik, 
Antnäs och Ersnäs med den franska kommunen Novéant. Det tre byarna i 
Luleå har bildat vänortsföreningen ANEA och det är den föreningen som i 
praktiken drivit vänortssamarbetet på den svenska sidan. På grund av krav 
från EU att Luleå kommun formellt ska vara part i detta samarbete har Luleå 
kommun undertecknat ett ramavtal om vänortsrelation mellan Luleå och 
Novéant. Det arbete som genomförts av de tre byarna har kommit att 
involvera ett stort antal personer från flera delar av Luleå kommun. Under 
2015-2016 har bl a ett stort utbyte där fyra skolor i Luleå medverkar 
genomförts. Samarbetet med Novéant har hållit hög kvalitet och varit uthålligt 
över tid. Föreningen önskar att Luleå kommun tar beslut om att Luleå och 
Novéant blir vänorter med tillägget att genomförandeansvaret ligget på 
vänortsföreningen ANEA.

Luleå har dessutom varit vänort med Ringköbing i Danmark sedan 1950, men 
den relationen upphörde i samband med kommunreformen i Danmark 2007. 
Dessutom ingicks 1973 ett vänortsavtal med den skotska kommunen Thurso, 
men ingenting gjordes därefter varför vänortsrelationen aldrig kom igång.

Sedan finns det andra städer som Luleå kommun har en relation till men som 
inte kallas vänortsrelation. Av dessa är den mest långvariga relationen med 
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Uleåborg (Finland). Sedan våren 2014 finns dessutom ett samarbetsavtal med 
Austin, Texas (USA). Med de flesta av dessa orter sker erfarenhetsutbyte och 
mindre projekt som handlar om kultur och eller ungdomsutbyte. Utifrån 
samarbetet med Uleåborg och Austin finns även andra större 
utvecklingsinsatser. Uleåborgssamarbetet handlar delvis om att satsa på 
gemensamma utvecklingsprojekt som ofta delfinansieras av EU-pengar inom 
Interreg. Samarbetet med Austin handlar om bland annat 
näringslivsutveckling och kulturutbyte.

Luleå kommun är dessutom aktiv i ett antal internationella organisationer, t ex 
Bothnian Arc, Union of Baltic Cities, Sweden – Emilia Romagna Network och 
Barents Road.
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Sammanfattande tabell Luleå kommuns vänorter

Vänort Start Inriktning
Kemi
(Finland)

Påbörjas 1940 i form 
av 
fadderortsverksamhet 
inom 
fadderortsrörelsen i 
sambande med 2:a 
världskriget. Det 
finns inget skriftlig 
avtal.

Under senare år har fokus framför 
allt legat på erfarenhetsutbyte på 
framför allt politisk nivå. 
Samarbete med Kemi sker även 
inom ramen för 
Bottenviksbågesamarbetet och i 
Interregprojekt.

Tromsö
(Norge)

Samarbetet inleddes 
1950. Det finns inget 
skriftligt avtal.

Kontinuerliga kontakter mellan 
Luleå och Tromsö ofta i samband 
med Interregprojekt. Kontakterna 
på politisk nivå har varit 
sporadiska. Nu finns ökade 
kontakter inom ramen för 
Arktissamarbetet.

Murmansk
(Ryssland)

Samarbetsavtal 
ingicks 1972.

Kultur- och idrottsbyte samt besök 
av delegationer från Murmansk för 
erfarenhetsutbyte. Låg aktivitet 
under senare år. Årligen kommer 
dock barn från Murmansk för att 
delta i en fotbollscup i Arcushallen.

Puerto Cabezas
(Nicaragua)

Samarbetet inleddes 
1988, men det finns 
inget skriftligt avtal.

Låg aktivitet. Inledningsvis bestod 
samarbetet mycket av insamlingar i 
Luleå av sådant som behövdes i 
Puerto Cabezas, bl a till en skola 
för synskadade. Nu finns åter ett 
ökat intresse från Latinamerika 
kommittén i Luleå att återuppta 
samarbetet med Puerto Cabezas.

Zenica
(Bosnien-
Herzegovina)

Samarbetet inleddes 
1997. Skriftligt avtal 
finns.

I enlighet med vänortsavtalet har 
samarbetet handlat om demokrati, 
administration, infrastruktur, 
utbildning, socialtjänst, miljöfrågor 
och IT.

Santa Lucia de 
Tirajana 
(Spanien)

Femårigt vänortsavtal 
skrevs under 2015.

Bygga vidare på Luciatraditionen 
och främja kultur- och 
ungdomsutbyte.
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4. Sammanfattning och förslag för framtida vänortsarbete
Sammanfattnings kan följande sägas om Luleå kommuns vänortsarbete:

Vänortsarbetet har pågått kontinuerligt sedan 1940. Under åren har ett antal 
vänorter tillkommit och någon har fallit ifrån. Idag har Luleå kommun sex 
vänorter och det finns beslut på att verka för ytterligare en (Xi’an). 
Vänortsrelationerna ger en bas för framför allt ungdoms-, kultur- och 
idrottsutbyte samt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. I relation till 
kommunens övriga internationella engagemang i t ex Interregprojekt är det 
små resurser som avsätts till vänortsarbetet.

Intensiteten i de olika vänortsrelationerna varierar över tiden. När det finns 
intresserade organisationer och medborgare händer det mer. Periodvis kan en 
vänortsrelation i praktiken vara vilande när i stort sett inget utbyte sker.

Som tidigare framkommit fungerar vänortsarbetet och det finns kontakter och 
utbyte med samtliga vänorter. För det fortsatta samarbetet föreslås följande:

1. Existerande vänorter kan behållas. Periodvis kan vänortsrelationer bli 
vilande när utbytet är lågt.

2. Varje ny vänortsrelation innebär ett nytt åtagande varför Luleå 
kommun bör vara restriktiv med nya vänortsrelationer. Nya 
vänortsrelationer bör dessutom vara tidsbegränsade till t ex fem år för 
att sedan omprövas.

3. Vänortskommittén fortsätter att ansvara för vänortsarbetet och består 
av kommunfullmäktiges presidium. Det tjänstemannastöd som finns 
bör åtminstone inte minska i omfattning.

4. Vänortskommittén har utvecklat planering och uppföljning  med årliga 
verksamhetsplaner under mandatperioden. Detta kan utvecklas 
ytterligare. I verksamhetsplanen blir det också naturligt att planera för 
inriktningen på aktiviteterna i varje vänortsrelation. De generella 
överenskommelserna som vänortsrelationerna bygger kompletteras 
därigenom med mer konkreta handlingsplaner i årliga 
verksamhetsplaner för vänortskommittén.

5. Informationen om vänortsarbetet har stärkts under mandatperioden 
men kan stärkas ytterligare.

6. Luleå kommun ingår ett femårigt vänortsavtal med den franska 
kommunen Novéant och genomförandeansvaret för avtalet läggs på 
vänortsföreningen ANEA.
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Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
finansiering av SM i ekonomi i Luleå 2017
Ärendenr 2016/1660-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 200 tkr till SM i 

ekonomi i Luleå 2017. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering. 
3. Som villkor för finansieringen gäller att Luleå kommun får betydande 

utrymme att bedriva platsmarknadsföring under evenemanget. Formerna 
för platsmarknadsföringen ska överenskommas med Luleå kommuns 
kommunikationskontor.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation ansöker i samarbete med 
ekonomisektionen på Luleå tekniska universitet om 250 tkr till finansiering av 
SM i ekonomi i Luleå 2017. SM i ekonomi är en mästerskapstävling i ekonomi 
och en konferens där landets bästa ekonomstudenter samlas. Efter deltävling 
vid samtliga Sveriges högskolor och universitet med ekonomiutbildning hålls 
semifinal och final vid den årliga konferensen som i år äger rum i Luleå 11-14 
maj. Aktiviteterna består av tävlingsmoment, föreläsningar, workshops och 
måltider.

Syftet med SM i ekonomi är att sprida intresse för och motivera till studier 
inom nationalekonomi och företagsekonomi. Tävlingen har arrangerats sedan 
1987, men aldrig tidigare hållits i Luleå. SM i ekonomi kommer att synliggöra 
Luleå och dess näringsliv för över 300 av de bästa ekonomstudenterna i 
Sverige. Konferensen kostar totalt 1 000 tkr. Finansiering söks från 
näringslivet (335 tkr), Luleå kommun (250 tkr), Luleå tekniska universitet 
(120 tkr), Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (25 tkr). 
Anmälningsavgifter ger 162,6 tkr i intäkt.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att SM i ekonomi innebär att en 
intressant studentkategori från olika delar av Sverige får uppleva Luleå och 
får en bild av Luleås näringsliv. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att 
200 tkr anslås från anslaget för EU-medfinansiering. Eftersom det finns 
betydande möjligheter till platsmarknadsföring i detta evenemang föreslår 
kvalitet & samhällsutveckling att beslutet villkoras med att Luleå kommun får 
bedriva betydande platsmarknadsföring under evenemanget.
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Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av SM i ekonomi 2017, bilaga

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
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Den 11-14 maj 2017 kommer över 300 av de främsta ekonomerna från Sveriges lärosäten 
samlas här i Luleå för att avgöra vem som är Svensk mästare i ekonomi. Arrangörerna är 
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation i samarbete med Ekonomsektionen på Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
Vad är SM i Ekonomi?  

SM i Ekonomi är en mästerskapstävling i ekonomi och en konferens där landets bästa och 
mest drivna ekonomstudenter samlas. Allt börjar med en deltävling vid samtliga av landets 
högskolor och universitet där det tillhandahålls en ekonomiutbildning. Avslutningsvis hålls 
semifinal och final vid den årliga konferensen som år 2017 äger rum i Luleå. Utöver 
tävlingsmomenten kommer helgen bestå av diverse aktiviteter såsom workshops och 
inspirerande föreläsningar vilka kommer vara kopplade till årets tema ”Nurture today, 
conquer tomorrow” där fokus kommer att ligga på framtid och karriär. Konferensen är skapad 
för att ge studenterna ett oersättligt utbyte av kontakter, information och erfarenheter. 
 
Syfte 

Syftet med SM i Ekonomi är att övriga delar av Sverige ska få upp ögonen för Luleå samt få 
chansen att ta del av näringslivet och universitetet. Genom dessa möten skapas kontakter och 
erfarenheter vilket öppnar nya dörrar för de besökande studenterna. Detta kan i framtiden leda 
till anställning eller samarbeten med företag inom Luleå Kommun. Förutom att knyta viktiga 
kontakter med företag bidrar konferensen med att lyfta Luleå som studentstad. Denna aspekt 
går hand i hand med Luleå kommuns mål att bli årets studentstad år 2017. 
 
För att kunna anordna SM i Ekonomi i Luleå behöver vi logera 300 personer. Luleå Tekniska 
Universitet kan inte erbjuda sovplatser i skolans lokaler på grund av den brandrisk som läggs 
på en ansvarig individ. Kommunens lokaler är inte heller ett alternativ då det inte finns plats 
att rymma alla personer i samma lokal från torsdag till söndag. Om vi inte får sovplatser till 
konferensen kommer inte SM i Ekonomi kunna arrangeras i Luleå. Skulle det inträffa är det 
första gången sedan tävlingen inrättades för 30 år sedan, som ett lärosäte inte lyckas anordna 
konferensen.  
 
Vi ansöker härmed om 250 000 kronor i bidrag från Luleå Kommun som oavkortat kommer 
gå till boendekostnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan om medel till boende 
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Budget SM i Ekonomi 2017 

  Antal deltagare 311 
 Betalande deltagare 271 
 

   Intäkter   	  	  
Huvudsponsorer 265 000 

 Anmälningsavgifter á 600 kr 162 600 
 SERO Startbidrag 25 000 
 Sponsring näringsliv 70 000 
 Luleå kommun 250 000 
 Luleå Tekniska Universitet 120 000 
 

   Summa intäkter 892 600 	  	  

	     Kostnader   	  	  
Lokal och Logi 

  Hotell 370 000 
 Middag Bankett á 500:- /person 155 500 
 Fika á 15 kr/person x 6 27 990 
 Lunch á 50 kr/person x 3 46 650 
 Middag & dryck Tors & Fre á 120 

kr 74 640 
 Lokal 10 000 
 Transport 80 000 
 

   Summa lokal och logi 764 780 
 

   Evenemangskostnader 
  Föreläsare 90 000 

 Prispengar 65 000 
 Konferencier 3 000 
 

   Summa evenemangskostnader 158 000 
 

   Övriga kostnader 
  Marknadsföring 5 000 

 Övrigt (ev. namnbrickor, 
sånghäften) 5 000 

 Oförutsedda kostnader 10 000 
 Kontaktmanna 7 200 
 Lansering 52 000 
 Kickoff PG 2 500 
 Kickoff samtliga 5 000 
 

   Summa övriga kostnader 86 700 
 

   
Summa kostnader 

1 009 
480 	  	  

	     Summa totalt -116 880 	  	  
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Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
finansiering till projektet CREATING
Ärendenr 2017/1-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 48 268 Euro 

under perioden 2017-2020. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering. 
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska universitet ansöker om 48 268 Euro under perioden 2017-2020 
till medfinansiering av projektet CREATING – skapande av ett transnationellt 
ecosystem för att främja entreprenörskap och teknologiöverföring i strategiska 
sektorer inom smart specialisering. Projektet söker EU-finansiering 
(434 413 Euro) från Interreg Baltic Sea Region. Förutom från Luleå kommun 
söks offentlig medfinansiering från Region Norrbotten (53 763 Euro), Luleå 
tekniska universitet (24 076 Euro), LTU Business (18 697 Euro).

Projektet syftar till att utveckla organisationer med huvuduppgiften att främja 
entreprenörskap och affärsutveckling, t ex inkubatorer, innovationcenters, 
acceleratorer och universitet. Eftersom företag kommer att involveras i 
projektet kommer även dessa att få direkt nytta av projektet. I projektet 
kommer man att:

1. Analysera systemen för att främja entreprenörskap och 
affärsutveckling i Östersjöområdet.

2. Utarbeta beskrivning för hur man förbättrar främjande av 
entreprenörskap och teknologiöverföring.

3. Skapa ett sammanhållet ekosystem för Östersjöområdet gällande 
främjande av entreprenörskap inom några prioriterade områden inom 
smart specialisering.

Projektet omfattar ett stort antal aktörer som t ex myndigheter, universitet, 
inkubatorer, acceleratorer, teknikparker och företag från länderna Sverige, 
Finland, Tyskland, Danmark, Litauen, Lettland och Estland.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet innebär att Luleås struktur 
för att stötta entreprenörskap och innovation deltar i ett viktigt 
utvecklingsprojekt för hela Östersjöområdet. För Luleås del kan det innebära 
förbättring av våra organisationer och strukturer för näringslivsutveckling, 
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deltagande i en transnationell struktur för näringslivsutveckling samt 
kontaktskapande för organisationer och företag samt affärsutveckling för 
företag. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag
 Ansökan om medfinansiering av projektet CREATING, bilaga
 Budget för den svenska delen av projektet, bilaga
 INTERREG-ansökan projektet CREATING, bilaga

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Luleå tekniska universitet
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Co-funding application for CREATING-project
An Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Project Proposal

CREATION OF A TRANSNATIONAL ECOSYSTEM FOR PROMOTING ENTREPRENEURSHIP AND 
TECHNOLOGY TRANSFER IN STRATEGIC SECTORS OF SMART SPECIALIZATION 

CREATING will boost the capacity of Entrepreneurial Support Agents (ESAs) like business 
and innovation centres (BICs), incubators, universities, or accelerators. Project activities will 
also benefit other actors such as end users, entrepreneurs, SMEs and large companies. The 
project will create a friendly ecosystem for entrepreneurship in priority areas, like for example 
Advanced Manufacturing and Smart Cities, but also consider other topics of the regional 
competence. The aim of the project is to improve the entrepreneurial support services by the use 
of innovative methods and practices to coordinate the interaction of actors of the ecosystem for 
stimulating market-driven entrepreneurship and exploitation of research results. This will have 
a major impact on the regional economy especially in areas where a re-orientation of the 
economy is taking place.

Concerning the methodology, the project will start with a brief analysis of the regional situation 
representative ecosystems across the Baltic Sea Region (BSR). After that, the project will 
define roadmaps to improve the performance of entrepreneurship and technology transfer 
creating a well-coordinated and functioning BSR-wide entrepreneurial ecosystem in priority 
areas of regional smart specialization, like for example advanced manufacturing and smart 
cities(WP2). 

For that purpose, the project will design 2 transnational services for tackling the needs 
identified: a) a BSR Technology Surveillance Service and b) an BSR Acceleration Service. For 
putting into practice these services, it will be necessary to review the value proposition offered 
by ESAs and gather and further develop best practices for supporting entrepreneurship 
(innovative set of concepts, tools, instruments, events and initiatives for supporting key 
processes in entrepreneurship across the whole innovation value chain. Thus CREATING shall 
provide innovative methods for ESAs in their work of supporting SMEs and entrepreneurs for: 
business idea generation, shaping a business model, team building, value proposition, market 
validation, prototyping and refining products using iterative and agile development, validating 
them with customers, contacting private investors… (WP3). To ensure the full effectiveness of 
the new services and the most effective use of these best practices, employees at Entrepreneurial 
Support Agents will be trained on using these methods (WP4). After that, transnational 
solutions and necessary organizational changes will be piloted, monitoring impact, validating 
them and translating conclusions into policy recommendations, in order to communicate the 
lessons learned to relevant public authorities and policy makers and try to influence on other 
related aspects of the ecosystem influencing the new services created.

This is expected that project activities will result in the creation of a common service catalogue 
including best tools & practices to support entrepreneurship, development of regional action 
plans, validation and assessment of new entrepreneurial support services, as well as exchange of 
experience and knowledge among BSR project partners and stakeholders, and improve 
innovation driven competitiveness and to build durable links for knowledge transfer.

The objective of the envisaged project is an important contribution for realizing the overall 
objective of the improving the innovation capacity of participating regions and will boost 
entrepreneurial dynamism and intensive links between R&D institutions, private investors, 
incubators, in particular, in priority areas of smart specialization. CREATING will contribute to 

66



the creation of a framework that sets benchmarks for policy makers using already functioning 
studies like Global Entrepreneurship Monitor, influencing the entrepreneurship ecosystem. 
Policy Area Innovation aims at stimulating further integration of markets in the BSR to make 
the area attractive to new start-ups, investors and entrepreneurs to achieve growth.

The project will be led by Entrepreneurship and Innovation research group at Luleå University 
of Technology and also includes LTU business as the key regional innovation actor. The project 
will run over three years starting from September 2017 and ending on August 2020. The 
total budget of the project is 579 217 Euro and we seek a contribution of 48 268 Euro from 
Luleå Kommun. For more details related to the budget, please have a look at the attached excel. 

Key contact person for the project: Professor Vinit Parida, Entrepreneurship and Innovation, 
Luleå University of Technology. Tel: 0920 492469; e-mail: vinit.parida@ltu.se 
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APPLICATION FORM
1. PROJECT SUMMARY

1.1. Project name (250 characters)

CREATION OF A TRANSNATIONAL ECOSYSTEM FOR PROMOTING ENTREPRENEURSHIP AND 
TECHNOLOGY TRANSFER IN STRATEGIC SECTORS OF SMART SPECIALIZATION

1.2. Project acronym (20 characters)

CREATING

1.3. Priority

 1. Capacity for innovation

1.4. Programme specific objective  

 1.1 Research and innovation infrastructures: To enhance market uptake of innovation based 
on improved capacity of research and innovation infrastructures and their users; 

 1.2 Smart specialisation: To enhance growth opportunities based on increased capacity of 
innovation actors to apply smart specialisation approach;

 1.3 Non-technological innovation: To advance the Baltic Sea Region performance in non-
technological innovation based on increased capacity of innovation actors;  

1.5. Project duration 

Contracting start 25/05/2017 Contracting end 31/08/2017

Implementation start 01/09/2017 Implementation end 31/08/2011

Duration of 
implementation phase 
(months) 

36

Closure start 01/09/2020 Closure end 30/11/2020

1.6. Summary of the project (3,000 characters)

CREATING will boost the capacity of Entrepreneurial Support Agents (ESAs) like business and 
innovation centres (BICs), incubators, universities, or accelerators. Project activities will also benefit, 
as end users, entrepreneurs, SMEs and large companies.. The aim of the project is to improve the 
entrepreneurial support services by the use of innovative methods and practices to coordinate the 
interaction of actors of the ecosystem for stimulating market-driven entrepreneurship and 
exploitation of research results. 

Concerning the methodology, the project will start with a brief analysis of the regional situation 
representative ecosystems across the Baltic Sea Region. After that, the project will define roadmaps 
to improve the performance of entrepreneurship and technology transfer creating a well-
coordinated and functioning BSR-wide entrepreneurial ecosystem in priority areas of regional smart 
specialization, like for example advanced manufacturing and smart cities(WP2). 
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For that purpose, the project will design 2 transnational services for tackling the needs identified: a) a 
BSR Technology Surveillance Service and b) an BSR Acceleration Service. 

For putting into practice these services, will be necessary to review the value proposition offered by 
ESAs and gather and further develop best practices for supporting entrepreneurship (innovative set 
of concepts, tools, instruments, events and initiatives for supporting key processes in 
entrepreneurship across the whole innovation value chain. Thus CREATING shall provide innovative 
methods for ESAs in their work of supporting SMEs and entrepreneurs for: business idea generation, 
shaping a business model, team building, value proposition, market validation, prototyping and 
refining products using iterative and agile development, validating them with customers, contacting 
private investors… (WP3). To ensure the full effectiveness of the new services and the most effective 
use of these best practices, employees at Entrepreneurial Support Agents will be trained on using 
these methods (WP4). After that, transnational solutions and necessary organizational changes will 
be piloted, monitoring impact, validating them and translating conclusions into policy 
recommendations, in order to communicate the lessons learned to relevant public authorities and 
policy makers and try to influence on other related aspects of the ecosystem influencing the new 
services created.

Activities will result in the creation of a common service catalogue including 2 new services and the 
best tools & practices to support entrepreneurship, development of regional action plans and the 
validation and assessment of new entrepreneurial support services. 

1.7. Summary of the partnership (3,000 characters) 

Involved partners have substantial knowledge and understanding of the state of entrepreneurship 
and technology transfer processes and cover all relevant competencies necessary in the project: 

Governmental agencies and interest groups (BIF, BK, D2i, GAPR) are in charge of the development of 
entrepreneurship support programmes and infrastructures. They have a long-time experience of 
cooperation with incubators which are managed by them or by universities or by research institutes. 

Universities (LTU, Uni-HB, UL) are specialized in the characterization of entrepreneurship and 
innovation ecosystems and the valorisation of the main capitals to be strengthened in each 
ecosystem as well as the key success factors for ensuring a smooth knowledge transfer. Universities 
also run business incubators, Innovation centres and other infrastructures which should be 
integrated more actively with other agents of the ecosystem. Universities are source of business 
ideas to be exploited via Startups and at the centre of the technology transfer in many ecosystems.  
They are familiar with services and tools for supporting entrepreneurship and starting up. 
Universities will act as Capacity Building agents in this project with pedagogic and eLearning 
experience, prepare capacity building materials and implement online and offline training sessions. 
Universities have also experience in mentoring and coaching services for making the change happen 
at regional level during the implementation phase (WP5).

Incubators, accelerators and Technology Parks (Kraftwerk, SV, Tamlink, Tehnopol, VATP, VITP, LTU 
Business) are in direct contact with entrepreneurs and Startups and provide support and act as 
drivers of relationship with entrepreneurs and the regional industrial tissue. Incubators, together 
with D2i and Universities counts with experience in the application of methodologies to 
entrepreneurial support processes: Design Thinking, Open Innovation, Value Creation workshops, 
Business Model Canvas, and other related innovative entrepreneurship methodologies. this is the key 
aspect of the proposal because we are going to build a path to increase the capacity of regional 
innovation ecosystems.

69



CREATING Application Form © CREATING Partnership 2016 Confidential use proposal preparation purposes only Page 3 of 3

Private companies will be involved as ‘reserved partners’ as relevant agents in the ecosystem. Some  
large service providers and industrial companies) have launched their own intra-entrepreneurship 
initiatives and play a key role because of their tracking economic effect in the region or because they 
demand technology solutions for current and future challenges, which may become an opportunity 
for current Startups. 

In addition, the partnership will be reinforced with an advisory board, composed of national and 
regional authorities responsible for the definition of the Operational Programmes and policy making. 
Members of the advisory board, with the status of associated partners, will have an advisory role and 
will benefit from the conclusions obtained in the project, via into policy recommendations. 
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Regionala utvecklingsmedel 2015-09-04

Datum: 2017-01-02

Projektbudget Projektets namn: CREATING-project

Kostnader År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Totalt

Egen personal 18 613 159 298 146 537 43 071 367 519

Köpta tjänster 13 871 49 462 46 237 15 000 124 570

Lokalkostnader 0 0 0 0 0

Investeringar 0 0 0 0 0

Övriga kostnader *) 5 118 10 753 10 753 5 376 32 000

Indirekta kostnader 2 792 23 895 21 980 6 461 55 128

Avgår projektintäkter (-) 0

Summa faktiska kostnader 40 395 243 408 225 506 69 908 579 217
Kostnader som direkt finansieras av
privat aktör 0
Kostnader som direkt finansieras av
offentlig aktör 0

Summa totala kostnader 40 395 243 408 225 506 69 908 579 217

Finansiering År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Totalt

Interreg Baltic Sea Region 30 296 182 556 169 130 52 431 434 413

Region Norrbotten 3 749 22 593 20 931 6 489 53 763

Luleå kommun 3 366 20 284 18 792 5 826 48 268

Luleå tekniska universitet 1 679 10 118 9 373 2 906 24 076

LTU Business 1 304 7 857 7 279 2 257 18 697

Summa kontant finansiering 40 395 243 408 225 506 69 908 579 217

Privata bidrag i annat än pengar

0
0

Offentliga bidrag i annat än pengar

0
0

Total finansiering 40 395 243 408 225 506 69 908 579 217

*) Vänligen specificera de övriga kostnaderna

Vid ifyllnad av den specificerade budgeten överförs summeringarna till sammanställningen

AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7 (Landstingshuset)

Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: Norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se
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Resor
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Underlag till budget (Ej obligatorisk förutom övriga kostnader. Kan användas som hjälp vid framräkning av budget)

PERSONAL Summa lönekostnader i projektet

Namn Månadslön

LKP
(lönekostnads-
påslag)

Årslöne-
kostnad Timlön

Antal tim i
projektet År xxxx År xxxx År xxxx År xxxx Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa lönekostnader 0 0 0 0 0

KÖPTA TJÄNSTER Summa köpta tjänster
Namn på leverantör Tjänstens art (kort beskrivning) År xxxx År xxxx År xxxx År xxxx Totalt

0
0
0
0
0
0

Summa köpta tjänster 0 0 0 0 0

LOKALKOSTNADER Summa lokalkostnader
Namn på leverantör Typ av lokal (ex vis konferenslokal, seminarium, konferens, kontor etc) År xxxx År xxxx År xxxx År xxxx Totalt

0
0
0
0

Summa lokalkostnader 0 0 0 0 0

73



INVESTERINGAR Summa investeringar
Objekt Användningsområde etc År xxxx År xxxx År xxxx År xxxx Totalt

0
0
0
0

Summa investeringar 0 0 0 0 0

ÖVRIGA KOSTNADER *) Obligatorisk uppgift Summa övriga kostnader
Specifikation Användningsområde etc År xxxx År xxxx År xxxx År xxxx Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa övriga kostnader 0 0 0 0 0

INDIREKTA KOSTNADER Summa indirekta kostnader
Specificera innehåll År xxxx År xxxx År xxxx År xxxx Totalt

0
0
0
0

Summa indirekta kostnader 0 0 0 0 0

74



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet och samhällsutveckling Ärendenr
Barbro Müller 2016-12-21

 
2016/1427-3.5.1.3

Finansiering av projektet The road to success- aktiva 
skoltransporter
Ärendenr 2016/1427-3.5.1.3

Kvalitet och samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja 1 945 528 kronor till barn- och 
utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt Luleå tekniska 
universitet för projektet The road to success – aktiva skoltransporter. Medel 
anvisas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Luleå 
tekniska universitet ansöker gemensamt om 1 945 528 kronor för det treåriga 
projektet The road to success – aktiva skotransporter.

Under 2016 har ett pilotprojekt genomförts med bidrag enligt ”lightversionen” 
i syfte att öka barns aktiva skoltransporter. Preliminära forskningsdata från 
pilotstudien visar på positiva resultat. Bra koppling mellan praktik och 
undervisning exempelvis genom att barnen räknade kilometer de gått eller 
cyklade och mätte det på karta. Barnen tyckte det var roligt att gå eller cykla, 
fick möjlighet att umgås med kamrater och kunde prata av sig. Det gjorde att 
de var mer förberedda för undervisning. En annan positiv förändring var att 
barn som tidigare ofta varit sena till skolan nu kom i tid.

Syftet med det treåriga projektet är att långsiktigt utvärdera pilotprojektet och 
att implementera och utvärdera en ny satsning vid tre till fyra skolor med 
olika utmaningar och förutsättningar gällande socioekonomi och geografi. 
Projektet förväntas öka barnens aktiva skoltransporter, främja deras fysiska 
aktivitet och kognitiva förmåga för att i slutändan förbättra deras hälsa och 
studieresultat. Förutom detta görs vinster gällande trafiksäkerheten och en 
minskad påverkan på miljön. 

Projektet leds av en projektledare från barn- och utbildningsförvaltningen. I 
projektet kommer även ansvarig för det kommande mobilitetskontoret inom 
stadsbyggnadsförvaltningen samt rektorer, lärare och skolsköterskor att delta. 
Projektet beräknar nå 450-600 barn i åldern 7-11 år samt deras föräldrar. 
Två forskare från två olika institutioner på LTU kommer att vara ansvariga för 
första skedet i implementering och för utvärderingen av projektet. I 
utvärderingen kommer även Professor Darla Castelli från Texas University at 
Austin att vara delaktig. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet och samhällsutveckling Ärendenr
Barbro Müller 2016-12-21

 
2016/1427-3.5.1.3

Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning The road to success – aktiva skoltransporter
 Beslut barn- och utbildningsnämnden
 Beslut stadsbyggnadsnämnden
 Intyg från Luleå tekniska universitet

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kvalitet och 
samhällsutveckling, Luleå tekniska universitet 
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”The road to 
success - Aktiva 
skoltransporter”

Bakgrund 
Aktiva skoltransporter är ingen nyhet, många projekt har gjorts för att öka dessa. Det innovativa i 
detta är projekt är kopplingen till gamification, vilket visat sig kunna öka motivationen till 
beteendeförändring, skolan och föräldrarnas egna medverkan i projektet för ökad hållbarhet och 
integrerat lärande under de aktiva skoltranporterna vilket ökar engagemanget hos elever och ger 
en win-win situation i den satsade tiden på projektet för lärarna. 
Barn som växer upp idag förväntas ha en kortare livslängd än sina föräldrar bland annat på 
grund av inaktivitet. Fysisk aktivitet medför många hälsofördelar för barn, till exempel 
positiva effekter för muskler, skelett och hjärta. Studier har även visat på ett samband mellan 
barns fysiska aktivitet och förbättrade studieresultat. Trots att fysisk aktivitet är en viktig 
faktor när det gäller hälsan, så når endast en mindre del av svenska barn den rekommenderade 
nivån. För att öka barns fysiska aktivitet vill vi utveckla en intervention som använder barns 
egna engagemang till aktiva skoltransporter för att främja deras fysiska aktivitet, kognitiva 
förmåga och i slutändan förbättra deras hälsa och studieresultat.

Interventioner i skolan med olika komponenter, som exempelvis ökad hälsoutbildning och 
engagemang av föräldrarna, har visat sig ha en positiv inverkan på barns fysiska aktivitet. 
Dock finns det ett behov av nya typer av interventioner som intresserar barn och en förbättrad 
överföring av denna nya kunskap som kommer till praktisk användning i skolan. Trots att 
fysisk aktivitet är en viktig faktor när det gäller barns hälsa och studieresultat så når endast en 
mindre del av de nya interventionerna ut i skolorna. Forskning har visat att om de som 
slutligen ska använda interventionen får vara med om att skapa den så ökar möjligheten att 
interventionen passar in i deras vardag.  Att själv ha makt att fatta beslut är grunden i ett 
förhållningssätt grundat i empowerment och detta engagemang ökar sannolikheten för att 
interventioner används långsiktigt. Dataspel och den tid som barn använder dator och mobil 
anses vara en orsak till en ökande inaktivitet hos unga. Emellertid har nyare forskning 
uppmärksammat att gamification har en stor potential för att öka barns motivation, 
engagemang och lärande. Gamification definieras som användningen av spelelement i en 
lärande miljö för att öka motivationen till lärande eller beteendeförändring. Inom gamification 
kan man använda sig av flera olika sätt att stimulera motivation, man kan samla, tävla eller 
utforska i olika moment. 

En gång i tiden var det en självklarhet att man gick eller cyklade till skolan. Och oftast kunde 
man göra det själv. Så sent som på 1970-talet gick eller cyklade över 90 procent av alla barn i 
Sverige till skolan, nu är siffran under 50 procent. Anledningar till den drastiska minskningen 
kan vara ökade avstånd till skolan och mer intensiv motortrafik i kombination med att barn 
ges mindre frihet att röra sig fritt i närområdet. Antalet döda barn i trafiken sjunkit drastiskt 
sedan 1950-talet, men föräldrars oro för mycket biltrafik runt skolorna blir lätt en ond cirkel 
om de själva väljer att köra sina barn till skolan och i och med det bidrar till att öka biltrafiken 
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i området. Självständigheten, det vill säga kombinationen av föräldrars tilltro till barnet och 
barnets egen förmåga, ökar chansen för en aktiv pendling till skolan. I vissa studier ser man 
också skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar använder sig mer av aktiv transport än vad 
flickor gör. Det är dock ingen tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper och resultaten går 
isär. Yngre barn har till exempel ofta sällskap till skolan och är styrda av vad deras föräldrar 
väljer, medan äldre barn kan välja själva i större grad och är mer påverkade av hur deras 
kamrater gör. Avståndet mellan hem och skola är en tungt vägande faktor för val av 
transportsätt till skolan. Gränsen för vad som är lagom kort och för långt verkar gå ungefär 
vid 800 meter till 1 kilometer. Det är även positivt om kamrater bor nära så att barnet har 
någon att färdas tillsammans med. 

Skolan är idag redan ansatt av krav från många olika håll och idén med detta projekt är att 
aktiva skoltransporter kan kombineras med uppdrag som främjar lärandet i skolan och på så 
sätt inte belastar utan istället berikar befintlig undervisning. Svenska skolelever resultat på 
nationella skoltest sjunkande. Forskning visar att barns kognitiva förmåga exempelvis minne, 
koncentrations- och problemlösningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet och aktiva 
skoltransporter har möjlighet att nå de flesta barnen i skolan utanför schemalagd skoltid. 

Pilotprojekt ”aktiva skoltransporter – ett steg på vägen” 
Under våren 2016 har vi genomfört ett pilotprojekt för att öka barns aktiva skoltransporter i 
åk 1 på Ormbergsskolan. I projektet använde vi empowerment och gamifications som grund 
för att öka barn och föräldrars motivation. Vi startade projektet med att involvera lärarna för 
de 45 barn som skulle delta i studien. Lärarna var med och skapade gamificationsinslagen, 
såsom uppdrag som barnen skulle lösa i samband med deras aktiva skoltransporter, ett för 
varje vecka. Sedan bestämde de även hur vi skulle mäta antalet kilometer som barnen aktivt 
tog sig till skolan. Vi planerade även för en temavecka där olika personer skulle komma in 
och prata om hälsa, trafiksäkerhet och miljö i anslutning till projektet. I åk 1 är det föräldrarna 
som slutligen bestämmer hur barnet tar sig till skolan och därför började vi med ett 
föräldramöte och i samband med detta så samlade vi in en enkät om föräldrarnas attityder, 
upplevda hinder och tilltro till barnens förmåga att använda aktiva skoltransporter. 
För barnen började projektet med temaveckan, där fick de träffa forskare från LTU som 
berättade om hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet, sedan fick de träffa en polis som 
pratade om trafiksäkerhet och en från kommunen som pratade om miljö. Sedan startade 
mätperioden som varade 4 veckor och för varje kilometer som ett barn cyklade eller gick till 
eller från skolan så fick de sätta en klisterlapp på en tavla. Under varje vecka fick de ett nytt 
uppdrag, titta efter trafikmärken, räkna personer de mötte under färden, plocka skräp samt 
titta efter vårtecken. Under skoldagen använde lärarna sedan de upptäckter som barnen gjort, 
exempelvis så fick barnen lära sig sopsortering från det skräp de hittat på vägen samt 
diskutera vad som händer med naturen när skräpet ligger kvar. 

Utvärdering från pilotprojektet
Totalt under 4 veckor så gick eller cyklade de 45 barnen tillsammans 1189 km. Vi har samlat 
in föräldraenkät före och efter interventionen, som vi inte hunnit sammanställa resultaten från 
ännu men prelimnära visar den att många föräldrar har ändrat attityd, från att vara tveksamma 
till att låta sitt barn ta sig aktivt till skolan till att få stor tilltro till barnens förmåga samt att de 
uppmärksammat de positiva effekterna.

Vi har även gjort fokusgrupper med barnen och intervjuat lärarna i projektet. Redovisar nedan 
en kort sammanfattning av det preliminära resultatet:
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 Gamification – en framgångsfaktor i undervisningen. Att räkna antalet kilometer 
och mäta detta på en karta var motiverade för barnen och kunde integreras naturligt i 
undervisningen. Uppdragen och temaveckan utgick från de ämnen som barnen ska lära 
sig i åk 1. Både lärarna och barnen upplevde att den praktiska kopplingen gjorde 
undervisningen roligare och mer lärorik. Barnen blev mer engagerad än de varit 
tidigare när de läst samma delar utan denna koppling enligt lärarna.

 Beteendeförändring ger attitydförändring. Lärarna hade uppfattat tveksamheter och 
ifrågasättande från föräldrar innan projektet men upplevde en tydlig förändring under 
projektets gång. Barnen beskrev hur de kunde hjälpa och motivera varandra genom att 
cykla tillsammans och den sociala samvaron gjorde färden till och från skolan rolig. 
Barnen utryckte att en av de roligaste delarna med projektet var just att få cykla o gå 
till o från skolan. 

 Redo för skola. Lärarna märkte tydligt att barnen var piggare i skolan och att de hade 
”mindre kryp i benen”. Dessutom var de gladare framförallt på morgonen och de hade 
oftast ”pratat av sig” på vägen till skolan vilket gjorde att de var mer redo när 
undervisningen startade. En annan positiv och oväntad förändring var att barn som 
tidigare ofta varit sena till skolan nu kom i tid. En anledning till detta var att de 
cyklade eller gick tillsammans och när en kompis väntade var de mer motiverande att 
komma iväg i tid. 

 Bygger nya relationer. Barnen parades ihop två och två eller tre efter geografi och 
uppmuntrades att cykla eller gå tillsammans. Detta gjorde att barn som tidigare inte 
umgåtts med varandra lärde känna varandra och barnen upplevde att de kunde leka 
med fler klasskamrater efter projektet än före. Några barn uttryckte att det kände sig 
mindre ensamma nu än tidigare och lärarna bekräftade att detta hade förbättrat den 
psykosociala miljön. 

Massmedial uppmärksamhet från pilotprojektet
Tv 4 riksnyheter har gjort ett inslag om projektet: 
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/cykling-ska-g%C3%B6ra-skolbarnen-piggare-3368652

Dessutom har projektet uppmärksammats i radio och lokala tidningar, vilket gett både Luleå 
kommun och Luleå tekniska universitet positiv uppmärksamhet. 

Syfte, avgränsning och omfattning 
Syftet med projektet är att långsiktigt utvärdera pilotprojektet ”aktiva skoltransporter – ett 
steg på vägen” och att implementera och utvärdera aktiva skoltransporter på 3-4 skolor inom 
Luleå kommun med olika utmaningar och förutsättningar gällande socioekonomi och 
geografi. 

I pilotprojektet så tror vi att en stor del av framgången byggde på de engagerade lärarna och 
att forskarna från LTU arbetade tätt tillsammans. För att få en bred och hållbar förändring i 
användandet av aktiva skoltransporter inom Luleå kommun så är vi övertygade om att det 
behövs en plan för implementering vilket detta projekt erbjuder.  

Projektet är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Projektet kommer att ledas av en projektledare från barn- och 
utbildningsförvaltningen. I projektet kommer även ansvarig för mobilitetskontoret samt 
rektorer, lärare och skolsköterskor från 3-4 skolor delta och urval sker baserat på intresse 
anmälan. Från respektive skola räknar vi med att ca 150 barn i åldern 7-11 år och deras 
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föräldrar deltar i projektet, vilket totalt skulle omfatta ca 450-600 barn. Två forskare från LTU 
kommer att vara ansvariga för första skedet i implementering och för utvärderingen av 
projektet. I utvärderingen kommer även Professor Darla Castelli från Texas University at 
Austin vara delaktig. 

Resultat 
Ur ett hälsoperspektiv gynnas samhället om fler väljer cykel att cykla eller gå. Inaktivitet 
kostar samhället (i Europa) 80 miljarder Euro/år och orsakar 10 % av alla dödsfall. 
Tillräckliga nivåer av fysisk aktivitet minskar dödlighet i hjärt/kärl-sjukdom och diabetes med 
ca 30 %, vilket medför stora samhällsbesparingar. Bunkefloprojektet i Malmö har visat att 
daglig fysisk aktivitet under grundskoletiden ger bättre betyg. Projektet gav också 
bonuseffekter som bättre trivsel, färre konflikter samt ökad skelettstyrka. Malmö kommun har 
även undersökt de ekonomiska effekterna av daglig motion för alla kommunens skolbarn. Det 
pekade på vinster i mångmiljonnivån både för skolan och för sjukvården. Ökat 
produktionsvärde uppskattas till 59 miljoner och minskade sjukvårdskostnader under de 
kommande tio åren efter avslutad grundskola beräknas till 56 miljoner. Investeringskostnaden 
för Bunkeflomodellen anges till 16 miljoner kronor, motsvarande 4600 kronor per barn delat 
på nio grundskoleår, alltså 511 kronor per barn. Det ger en vinst i minskad sjuklighet och ökat 
produktionsvärde på 38000 kronor per elev 
enbart de första tio åren efter avslutad 
grundskola. Projektet förväntas öka barnens 
aktiva skoltransporter, främja deras fysiska 
aktivitet och kognitiva förmåga för att i 
slutändan förbättra deras hälsa och 
studieresultat. Aktiva skoltransporter är en av 
de insatser för att öka fysisk aktivitet hos barn 
som har visat sig vara kostnadseffektivt. Den 
kunskap som skapas genom detta projekt 
kommer att ge nyckelkomponenter för att 
kombinera hälsa och utbildning för att främja 
skolbarns hälsa och akademiska prestationer. 

Förutom detta görs vinster gällande trafiksäkerheten och en minskad påverkan på miljön. Om 
cyklingen i Sverige skulle öka med 20 % så skulle samhället spara 2 miljarder årligen, få 
mindre utsläpp och befolkningen en bättre hälsa. Luleå kommun har tagit beslut om att inrätta 
ett mobilitetskontor för att främja ett mer hållbart resande genom att påverka befolkningens 
attityder och beteende. Det här projektet kommer att ske i samarbete med mobilitetskontoret 
för att bland annat se vilka väg och trafikrelaterade åtgärder man kan göra för att öka aktiva 
skoltransporter men även för att kartlägga överföringseffekter från barn till föräldrars 
beteende. Vi vill även undersöka om denna modell för implementering av aktiva 
skoltransporter kan användas av skolor med olika socioekonomiska och geografiska 
förutsättningar och dra lärdomar av detta för att få hållbara och lyckade resultat i vidare 
implementering. Eftersom vi eftersträvar en spridning av skolarnas förutsättningar och vänder 
oss till hela klasser så bidrar projektet till minskade skillnader avseende hälsa och akademiska 
prestationer för den aktuella målgruppen.
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Tidplan och genomförande

Tabell 1: översikt över insatserna i projektet
Redan 
genomfört 
Lightversion 

Luleå kommun stora folkhälsoprojekt

År 1 År 2 År 3
Pilot studie
Aktiva 
skoltransporter 
– ett steg på 
vägen

 Projekt planering
 Skapa manualer
 Långtidsuppföljning av 

pilotstudien

 Genomförande
 Samla information för 

utvärdering

 Analys
 Spridning

Avrapportering efter år 1: 
 Rapport med resultat från 

långtidsuppföljningen pilot
 Rapport med hur projektet 

framskrider i planering o 
genomförande. Hur många 
skolor som är involverade 
mm. 

Avrapportering efter år 2:
 Rapport med hur många 

barn, föräldrar o skolor som 
deltagit. 

 Muntlig presentation om 
projektet för att sprida 
koncept o resultat ffa inom 
Luleå Kommun. 

Avrapportering efter år 3 och 
avslutande av projektet:
 Rapport om resultatet av 

interventionen, exempelvis: 
o Hur många barn som 

gått o cyklat till 
skolan, miljöpåverkan

o Hur lärarna har 
upplevt att AST varit 
och hur detta gått att 
integrera i 
skolämnena

o Förändring av 
föräldrars attityder. 

 Minst en vetenskaplig artikel 

 Projektplanering (Ansvariga: Forskare vid LTU med stöd av Luleå kommun)
o Rekrytera projektledare
o Skapa informationsmaterial om projektet inför rekrytering och genomförande
o Information o samråd med rektorsgrupperna i Luleå kommun
o Rekrytera skolor. Skolor som i nuläget anmält intresse för att delta är: 

Ormbergsskolan, Öhemsskolan, Mariebergsskolan, Hemängsskolan, 
Måttsundsskolan, Antnässkolan och Porsöskolan

o Studiebesök Göteborgs kommun

 Skapa manualer (Ansvariga: Forskare vid LTU med stöd av övriga i arbetsgruppen)
o Föräldramöte
o Uppdrag för olika årskurser
o Mätning
o Temaveckor

 Skolsköterskor , hälsa
 Polisen, trafiksäkerhet
 Representant från Mobilitetskontoret, miljö 

 Långtidsuppföljning Pilotstudien (Ansvariga: Forskare vid LTU)
o Föräldraenkät om attityder och användandet av aktiva skoltransporter
o Ny mätperiod i samma klass, ett år senare och tre år senare. 

 Genomförandet (Ansvariga: Projektledare med stöd av övriga arbetsgruppen) 
År 1 en skola, År 2 tre skolor. Projektet beräknas pågå februari-maj i respektive klass.

o Information och samråd med lärare och skolsköterskor på deltagande skolor. 
 Planera temavecka
 Skapa veckovisa uppdrag
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 Planera för mätning 
o Föräldramöten med berörda klasser i samband med detta samlas information 

från föräldrarna för att fånga deras attityder och erfarenheter av aktiva 
skoltransporter.

o Temavecka genomförs med barnen för att skapa engagemang och motivation 
till aktiva skoltransporter fokus på hälsa, trafiksäkerhet och miljö.

o Barns aktiva skoltransporter, uppdrag och mätning under april-maj, 8 veckor. 
o Avslutning och sammanfattning i klasserna

 Utvärdering (Ansvariga: Forskare från LTU i samarbete med Mobilitetskontoret.)
o Utvärdering av projektets feasibility, dvs användbarhet 

 Efter projektets genomförande görs fokusgrupper med lärarna och 
skolsjuksköterskorna

o Projektets påverkan barn, föräldrar och miljö
 Mätning av barnens aktiva skoltransporter
 Mätning av barnens kognitiva förmåga
 Mätning av föräldrars attityder och beteende genom enkät
 Kartläggning av väg och trafikrelaterade hinder och möjligheter för 

aktiva skoltransporter
 Beräkning av effektlogik gällande miljöpåverkan, exempel minskade 

koldioxidutsläpp.

 Implementering och spridning (Ansvariga: Forskare från LTU och projektledare 
gemensamt)

o Vid ett lyckat utfall av projektet ansvarar de skolor som medverkat för 
implementering i sin ordinarie verksamhet. 

o Spridning projektet till övriga skolor inom Luleå kommun
o Rapport på slutresultatet till Barn- och utbildningsförvaltning och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
o Minst en vetenskaplig artikel. 
o Presentation av projektet på nationella konferenser
o Försöka få medial uppmärksamhet genom TV, radio o tidningar

Skolornas intresse av att medverka i och vid ett lyckat utfall implementera aktiva 
skoltransporter
Vi har kontaktat skolorna som visat intresse av att delta i projektet och bett dem motivera 
varför de vill ingå i projektet samt hur de ser på implementering efter avslutat projekt vid ett 
lyckat resultat. Nedan presenteras några inlämnade kommentarer.

Rektor på Antnässkolan och Måttsundsskolan 
Vi vill vara med i projektet för att våra elever som bor på rimligt avstånd från skolan ska välja 
att cykla, gå eller sparka till skolan istället för att bli skjutsade med bil. Förutom de 
hälsosamma effekterna för eleverna så får vi en bättre och säkrare trafiksituation runt våra 
skolor. Vi tror också att elever som varit ute och fått frisk luft på morgonen är vaknare och 
piggare i hjärnan vilket ger ett bättre lärande. Vi ser detta projekt som en inkörsport till ett 
förändrat beteende för våra elever, men det ger också mer kött på benen när vi ska stärka 
även föräldrarna till ett förändrat beteende gällande hur barnen transporterar sig till olika 
aktiviteter. Skolorna får helt enkelt en skjuts framåt i vårt hälsofrämjande arbete.
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Rektorerna vid Porsöskolan och Ormbergskolan
Vi är intresserade att delta i projektet utifrån resultatet från pilotprojektet. Genom 
vetenskaplig forskning vet vi att rörelse främjar inlärning så förhoppningsvis har vi gladare 
och kunnigare barn efter detta projekt. De mest lockande resultaten är:
- Beteendeförändring ger attitydförändring
- Redo för skola. 
- Bygger nya relationer. 
Ormbergskolans rektor Johan Eriksson som har varit med i pilotprojektet betonar även att 
vinsterna i utvärderingen för eleverna är det starka motivet till varför vi ska fortsätta med 
projektet och införa detta i hela skolan. 

Budget och finansiering 
Kostnader i projektet är framförallt arbetstid men även en liten summa för 
förbrukningsmaterial. 

Vi har även gjort en figur som visar på hur timmar ska användas i projektet (se bilaga 1). 

Budget för folkhälsoprojektet Aktiva 
skoltransporter

Uppdaterad
2016-
11-18

      
  År 1 År 2 År 3 Totalt
Personalkostnader      

Arbetstid BUF inkl projektledare
 

242 140 434 240 401 240
1 077 

620
Arbetstid SBF  20 880 29 720 30 640 81 240

Arbetstid LTU 
 

839 280 627 348 692 640
2 159 

268

Totala personalkostnader  1 102 300
1 091 

308 1 124 520
3 318 

128
Driftskostnader      
Resor/studiebesök  10 000   10 000
Material till deltagande elever  50 000   50 000
Tryckkostnader/informationsmaterial  5 000   5 000
Driftskostnader  65 000 0 0 65 000

Totala projektkostnader  1 167 300
1 091 

308 1 124 520
3 383 

128

Egenfinansierat LTU  154 215 208 360 296 785
659 
360

Egenfinansierat SBF  20 880 29 720 30 640 81 240
Egenfinansierat BUN  0 307 574 389 426 697 000

Totalt egenfinansiering  175 095 545 654 716 851
1 437 

600

Varav sökt belopp  992 205 545 654 407 669
1 945 

528

Andel egenfinansiering: 15% 50% 64%
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Liknande projekt
Flera kommuner har uppmärksammat problemet och projekt genomförs på flera håll i landet. 
Exempelvis Västergötland har ett projekt ”på egna ben” som uppmuntrar barn i åldern 10-12 
år att gå och cykla till skolan med tydligt fokus kring trafiksäkerhet. Från detta projekt finns 
det tyvärr ingen utvärdering men de har lyckats sprida projektet till fler kommuner. Regionala 
Mobilitetskontoret Gävleborg har även ett projekt för att förbättra trafikmiljön kring skolorna 
i länet där åtgärder som resvaneundersökning bland elever och personal, gående- eller 
cyklande skolbuss och en ”Skolvägsplan” för hela skolan genomförs. Vandrande skolbussar 
(föräldrar turas om med att gå eller cykla med barnen) är ett vanligt inslag i projekt om aktiva 
skoltransporter. Tyvärr brukar dessa projekt inte vara långsiktigt hållbara eftersom de kräver 
ett högt föräldraengagemang och en hel del administration från skolans sida. En annan 
skillnad mellan Vandrande skolbussar och detta projekt är den tydliga integreringen i den 
ordinarie undervisningen.

Framgångskriterier 
För att lyckas att få fler barn i aktiva skoltransporter tror vi att användandet av empowerment 
och gamification är viktiga byggstenar. Det är även viktigt att utgå från föräldrarnas attityder 
och involvera dem i projektet. Då vi har ett lyckat resultat från vårt pilotprojekt, har vi visat 
att modellen kan fungera. 

Framgångskriterier för att lyckas implementera modellen i fler skolor och få ett hållbart 
resultat ligger i att få lärare, skolsjuksköterskor och föräldrar engagerade i projektet. Då 
modellen ger förutsättningar för att integrera lärande med en aktiv skoltransport kan den 
skapa en win-win situation, där tid satsad för lärare i projektet betalar sig i pigga och 
engagerade elever under lektionstid. Dessutom kan användandet av gamification i detta 
projekt skapa idéer för användande inom andra delar av undervisningen. 

Projektet berör hälso-, miljö- och samhällsbyggnadsaspekter. För att täcka in samtliga delar 
deltar två förvaltningar från Luleå kommun och forskare från två institutioner på LTU. 

Rapportering och utvärdering
Barn och utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att vara 
ansvariga för rapportering och utvärdering av projektet. Hjälp till detta kommer de att få av 
Luleå tekniska universitet, framförallt från Institutionen för hälsovetenskap. Se vidare plan 
under Tidplan och genomförande. 

Vi vill efter genomfört projekt sprida erfarenheterna framförallt inom kommunen om hur man 
kan jobba för att öka de aktiva skoltransporterna till och från skolan, tex genom workshops på 
lärarnas utbildningsdagar. Dessutom planerar vi att kontakta media för att skapa intresse och 
kunna sprida information om aktiva skoltransporter.

Samverkan 
Projektet är en samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen,  
Stadsbyggnadsförvaltningen och Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska 
Universitet. Dessutom bidrar Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå 
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Tekniska Universitet med sina kunskaper om trafiksäkerhet och miljöutvärdering. 
Medverkande är även Professor Darla Castelli, Texas University at Austin med sina 
kunskaper kring gamification, barn, fysisk aktivitet och kognitiv förmåga. Projektet leds av en 
projektledare som ännu inte är rekryterad och är organiserad i en arbetsgrupp och en 
styrgrupp. 
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Arbetsgrupp
Projektledare från barn- och utbildningsförvaltningen 
Lärare från berörda skolor
Ansvarig för mobilitetskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen
Skolsköterskor
Anna-Karin Lindqvist, lektor LTU
Stina Rutberg, lektor LTU

Styrgrupp
Agneta Hedenström, rektor Sörbyarna, sammankallande
Susanne Jangdahl, biträdande skolchef
Malin Lagervall, avdelningschef Stadsplanering
Johan Eriksson, rektor Ormbergsskolan
Carola Tornberg, rektor Öhemsskolan och Mariebergsskolan
Catarina Öberg, rektor Hemängsskolan
Annika Häggstål, rektor Porsöskolan 
Charlotta Johansson, biträdande professor LTU
Darla Castelli, Professor, Texas University at Austin
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Underskrift 

Karina Pettersson-Hedman
Chef Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun

Malin Lagerwall
Chef Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun

Mai Lindström
Prefekt, Hälsovetenskapliga Institutionen, Luleå Tekniska Universitet
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Bilaga 1
År 1 År 2 År 3
jan-mars Apr-juni Juli-sept okt-dec jan-mars Apr-juni Juli-septokt-dec jan-mars Apr-juni Juli-sept okt-dec

Antal 
personer Egenfinansiering

LTU inst Hälsovetenskap: Anna-Karin o Stina Rutberg

projektplanering 2 80

Projektledning 2 40 40 40 20 20 20 20 5 5 5 5

Skapa manualer 2 120

Långtidsuppföljning Pilotstudie (+ analys o rapport) 2 100 65 65 120 60 60
Genomförande 2 50 50 50 50 75 25
Utvärdering, användbarhet o påverkan 2 25 25 25 25 10 10 10 10
Utvärdering, inst för stadsbyggnad 2 25 25 50 25 25
Skriva rapport för återkoppling kommunen 2 50 50 100
Implementering o spridning 2 50 25 25 25 25
Möten för arbetsgruppen 2 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20
Möten för styrgruppen 2 16 8 8 8 8 8
Totalt antal timmar 120 334 212 254 123 165 108 200 93 205 118 210 Genomsnittlig timkostnad inkl påslag
Totalt per år 920 596 626 År 1 685
Egenfinansierad FoU 2 70 70 70 70 280 70 70 70 70 280 80 80 80 80 320 880 År 2 703
Tid i projektet inkl forskning 1200 876 946 År 3 720
Kostnad arbetstid LTU exkl egenfinansiering 630 200 418 988 450 720 1 499 908 619 040

Projektledare
projektledning 1 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40
Skapa manualer 1 25
Långtidsuppföljning Pilotstudie 1 20 10 10
Genomförande 1 25 50 50 50 100 50 50 Genomsnittlig timkostnad Luleå kommun
Utvärdering, användbarhet o påverkan 1 År 1 310
Skriva rapport för återkoppling kommunen 1 8 8 16 År 2 320
Implementering o spridning 1 25 25 25 25 År 3 330
Möten för arbetsgruppen 1 12 12 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20
Möten för styrgruppen 1 8 4 4 4 4 4

20 102 96 100 114 160 114 118 89 85 89 101
318 506 364

Kostnad arbetstid Luleå kommun 98 580 161 920 120 120 380 620,00

Arbetsgrupp (förutom ovanstående personer)
Möten för arbetsgruppen 7 84 84 84 84 140 140 140 140 140 140 140 140

84 84 84 84 140 140 140 140 140 140 140 140
336 560 560

Kostnad arbetstid 104 160 179 200 184 800 468 160,00 468 160,00

Styrgrupp (förutom ovanstående personer)
Charlotta Johansson, LTU 1 8 4 4 4 4 4 28,00 LTU finansiering Genomsnittlig timkostnad styrgrupp
Darla Castelli 8 4 4 4 4 4 28,00 40 320,00
Möten för styrgruppen medl från Luleå kommun 7 56 28 28 28 28 28 År 1 500

56 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 År 2 515
0 72 72 År 3 530

Kostnad arbetstid styrgrupp 54 000 37 080 38 160 129 240,00 129240

Klasslärare 1 skola/4 klasser 4 skolor/16 klasser Spridning 4 skolor till
4 skolor och 4 klasser/skola 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planeringstid genomförande 40 160 160
Föräldramöten 4 16 16
Genomföra mätande 16 64 64
Uppdrag 16 64 64

0 76 0 0 0 304 0 0 0 304 0 0
76 304 304

Kostnad arbetstid klasslärare 23 560 97 280 100 320 221 160 221160
Egenfinansiering

778 240,00
Totalt egenfinansiering 659 360,00
Driftskostnader Andel egenfinansiering
Resor/studiebesök 10 000 42%
Inköp/material/mössor till elever 50 000
Tryckkostnader/informationsmaterial 5 000

Summa projektkostnad: 1 945 528,00 1 437 600,00 3 383 128,00

Tidberäkning i projektet
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 134

Aktiva skoltransporter - ett steg på vägen
Ärendenr 2016.152-610

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om medel för 
folkhälsosatsningar för projektet Aktiva skoltransporter.

Sammanfattning av ärendet
Barn som växer upp idag förväntas ha en kortare livslängd än sina föräldrar 
bland annat på grund av inaktivitet. Fysisk aktivitet medför många 
hälsofördelar för barn, till exempel positiva effekter för muskler, skelett och 
hjärta. Studier har även visat på ett samband mellan barns fysiska aktivitet 
och förbättrade studieresultat. Trots att fysisk aktivitet är en viktig faktor när 
det gäller hälsan, så når endast en mindre del av svenska barn den 
rekommenderade nivån. För att öka barns fysiska aktivitet vill vi utveckla en 
intervention som använder barns egna engagemang till aktiva skoltransporter 
för att främja deras fysiska aktivitet, kognitiva förmåga och i slutändan 
förbättra deras hälsa och studieresultat.

Aktiva skoltransporter är ingen nyhet, många projekt har gjorts för att öka 
dessa. Det innovativa i detta är projekt är kopplingen till gamification, vilket 
visat sig kunna öka motivationen till beteendeförändring, skolan och 
föräldrarnas egen medverkan i projektet för ökad hållbarhet och integrerat 
lärande under de aktiva skoltranporterna vilket ökar engagemanget hos elever 
och ger en win-win situation i den satsade tiden på projektet för lärarna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att ansöka om medel för folkhälsosatsningar för projektet Aktiva 
skoltransporter. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att ansöka om medel för folkhälsosatsningar för 
projektet Aktiva skoltransporter.

Beskrivning av ärendet
Interventioner i skolan med olika komponenter, som exempelvis ökad 
hälsoutbildning och engagemang av föräldrarna, har visat sig ha en positiv 
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 Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

inverkan på barns fysiska aktivitet. Dock finns det ett behov av nya typer av 
interventioner som intresserar barn och en förbättrad överföring av denna nya 
kunskap som kommer till praktisk användning i skolan. Trots att fysisk 
aktivitet är en viktig faktor när det gäller barns hälsa och studieresultat så når 
endast en mindre del av de nya interventionerna ut i skolorna. Forskning har 
visat att om de som slutligen ska använda interventionen får vara med om att 
skapa den så ökar möjligheten att interventionen passar in i deras vardag.  Att 
själv ha makt att fatta beslut är grunden i ett förhållningssätt grundat i 
empowerment och detta engagemang ökar sannolikheten för att 
interventioner används långsiktigt. Dataspel och den tid som barn använder 
dator och mobil anses vara en orsak till en ökande inaktivitet hos unga. 
Emellertid har nyare forskning uppmärksammat att gamification har en stor 
potential för att öka barns motivation, engagemang och lärande. Gamification 
definieras som användningen av spelelement i en lärande miljö för att öka 
motivationen till lärande eller beteendeförändring. Inom gamification kan 
man använda sig av flera olika sätt att stimulera motivation, man kan samla, 
tävla eller utforska i olika moment. 

En gång i tiden var det en självklarhet att man gick eller cyklade till skolan. 
Och oftast kunde man göra det själv. Så sent som på 1970-talet gick eller 
cyklade över 90 procent av alla barn i Sverige till skolan, nu är siffran under 50 
procent. Anledningar till den drastiska minskningen kan vara ökade avstånd 
till skolan och mer intensiv motortrafik i kombination med att barn ges 
mindre frihet att röra sig fritt i närområdet. Antalet döda barn i trafiken 
sjunkit drastiskt sedan 1950-talet, men föräldrars oro för mycket biltrafik runt 
skolorna blir lätt en ond cirkel om de själva väljer att köra sina barn till skolan 
och i och med det bidrar till att öka biltrafiken i området. Självständigheten, 
det vill säga kombinationen av föräldrars tilltro till barnet och barnets egen 
förmåga, ökar chansen för en aktiv pendling till skolan. I vissa studier ser man 
också skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar använder sig mer av aktiv 
transport än vad flickor gör. Det är dock ingen tydlig skillnad mellan olika 
åldersgrupper och resultaten går isär. Yngre barn har till exempel ofta sällskap 
till skolan och är styrda av vad deras föräldrar väljer, medan äldre barn kan 
välja själva i större grad och är mer påverkade av hur deras kamrater gör. 
Avståndet mellan hem och skola är en tungt vägande faktor för val av 
transportsätt till skolan. Gränsen för vad som är lagom kort och för långt 
verkar gå ungefär vid 800 meter till 1 kilometer. Det är även positivt om 
kamrater bor nära så att barnet har någon att färdas tillsammans med. 

Skolan är idag redan ansatt av krav från många olika håll och idén med detta 
projekt är att aktiva skoltransporter kan kombineras med uppdrag som 
främjar lärandet i skolan och på så sätt inte belastar utan istället berikar 
befintlig undervisning. Svenska skolelever resultat på nationella skoltest 
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sjunkande. Forskning visar att barns kognitiva förmåga exempelvis minne, 
koncentrations- och problemlösningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet 
och aktiva skoltransporter har möjlighet att nå de flesta barnen i skolan 
utanför schemalagd skoltid.

Sammanträdet
Nihad Zara (M), Malin Svedjeholm (MP), Samuel Ek (KD) och Carina 
Anehagen (L) yrkar bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag
The road to success - Aktiva skoltransporter, ansökan

Beslutet skickas till
SUTK, Barbro Müller, Skolchef, VC BUF, LTU Anna-Karin Lindqvist
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§ 242

Deltagande i projektet Aktiva skoltransporter
Ärendenr 2016/1404-53

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förslaget om deltagande i 
projektet ”The road to success - Aktiva skoltransporter”.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
bifall förslaget om deltagande i projektet ”The road to success - Aktiva 
skoltransporter”. 

Projektet ”The road to success - Aktiva skoltransporter är en samverkan 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet som syftar till att 
tillsammans med lärare, föräldrar och barn utveckla metoder för att öka barns 
aktiva skoltransporter. Det innehåller workshops, informationsmaterial, 
gemensam cykel- och promenadutmaning, med mera. Projektet förväntas 
bland annat öka barnens aktiva skoltransporter samt främja deras fysiska 
aktivitet. 

Kunskapen som fås i projektet kommer att ge nyckelkomponenter för att 
kombinera hälsa och utbildning. Förutom detta görs vinster gällande 
trafiksäkerheten och en minskad påverkan på miljön. 

Detta projekt har många beröringspunkter med stadsbyggnadsförvaltningens 
kontinuerliga arbete med beteendeförändring i trafiken. Det ligger även i linje 
med den regionala trafikstrategin för Luleåregionen, ”Tillsammans framåt”. 

Deltagandet i projektet bedöms vara av betydelse för kommunen. Resurser 
som krävs för genomförande, i form av tid och bemanning, finns redan inom 
ramen för arbetet med beteendeförändring i trafiken.

Sammanträdet
Ulrika Lundberg (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förslag från Ulrika 
Lundberg (V) och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-15

Beslutet skickas till
Kansliet
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-01

 
2016/1600-3.5.1.3

Barbro Müller

Förslag till förändring av Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar efter utvärdering/uppföljning
Ärendenr 2016/1600-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medel för särskilda folkhälsosatsningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beredningsgruppen för Medel för särskilda folkhälsosatsningar har arbetat 
med att se över arbetsorganisationen. De konstaterar att det finns behov av 
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2016/1600-3.5.1.3

Barbro Müller

fortsatta möjligheter att söka projektmedel både för kommunala verksamheter 
och andra aktörer. Ett namnbyte behövs för att tydliggöra de två olika 
varianter av ansökningar som kan göras. Förslaget är medel för sociala 
investeringar och folkhälsomedel. Kriterier behöver förändras dels för 
koppling till Vision Luleå 2050 och för att göra det lättare att söka 
folkhälsomedel. 

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

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

Beslutsunderlag
 Uppföljning och utvärdering av Medel för sociala investeringar
 Kriterier, Utvärdering av ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå 

kommun”

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
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Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

 
 
 
 

Uppföljning och utvärdering av Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar 

1 Uppdrag
1. Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningens 

samhällsutvecklingskontor i uppdrag att se över nuvarande 
arbetsorganisation för Medel för särskilda folkhälsosatsningar.

2. Uppföljning och bedömning av effekter av arbetet med avsatta Medel 
för särskilda folkhälsosatsningar (fr.o.m. 2012) ska ske efter årsskiftet 
2015/2016.

Uppdrag 1: Chefen för samhällsutvecklingskontoret har gett i uppdrag till 
beredningsgruppen för Medel för särskilda folkhälsosatsningar att ta fram ett 
förslag på ny arbetsorganisation och förberedning och beslut.

Uppdrag 2: Kommunerna i Norrbottens enhet för forskning, utveckling och 
innovation (FoUI) har fått i uppdrag att utvärdera helheten i projektet Medel 
för särskilda satsningar. Utvärderingen skall utgå från de utvärderingar och 
rapporter som finns för de fyra projekt som är klara under 2016.

2 Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2011-11-28 beslut om att avsätta 4 mkr/år till 
Medel för särskilda folkhälsosatsningar under åren 2012-2014. I februari 2013 
togs beslut om att förlänga projektet till 2016-12-31. 

En uppföljning som gjordes 2014 visade att det fanns behov av att underlätta 
för fler att göra ansökningar. Uppföljningen visade bland annat att de små, 
verksamhetsnära idéerna inte hade kommit så långt som till att bli en faktisk 
ansökan och informationen hade inte heller nått så många aktörer utanför 
kommunorganisationen. 

Kommunstyrelsen tog därför 2015-01-15 beslut om en lightversion med färre 
krav på evidens eller beprövad erfarenhet samt att ingen utvärdering 
behöver genomföras. En ny kommunikationsplan togs fram och till augusti 
2016 har åtta längre projekt och sex projekt enligt lightversionen beviljats. 
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Mål
 Ökad folkhälsa bland barn och unga
 minskade kommunala kostnader för ohälsa på kort och lång sikt 

samtidigt som mänskliga vinster görs
 ökad samverkan mellan olika aktörer
 integrering i ordinarie verksamhet ifall utvärdering visar positivt 

utfall

Metod
Satsningarna ska

 genomföras med ett nämndövergripande perspektiv 
 utgå från hälsofrämjande- och förebyggande arbete samt tidiga 

insatser för grupper av kommuninvånare
 bidra till långsiktigt hållbara och mätbara resultat
 om möjligt bygga på vetenskap och beprövad praxis 

Projekten ska genomföras i samverkan mellan minst två kommunala 
verksamheter och eventuellt en extern verksamhet. För lightversionen gäller 
att samverkan ska ske mellan två kommunala förvaltningar/bolag eller 
mellan en kommunal och en extern verksamhet. 

Organisation för Medel för särskilda folkhälsosatsningar
Stadsbyggnadskontoret fördelade fram till 2015 projektmedelen och 
stadsbyggnadschefen fattade beslut om beviljande av medel.  När 
kommunstyrelsen tog beslutet om att det också skulle finnas en lightversion 
att söka, beslutades också att medlen skulle flyttas till 
kommunledningsförvaltningens samhällsutvecklingskontor. Samtidigt 
beslutades att från och med 2015 fattas beslut om beviljande av Medel för 
särskilda folkhälsosatsningar av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ända från början har det funnits en beredningsgrupp med uppdrag att 
hantera projektansökningar, ge förslag på beslut och se över behov i arbetet 
med helheten. Sammansättningen i gruppen har varierat. Representanter 
från fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret fanns med 
t o m 2014 då samordningsansvaret flyttades till kommunledningens 
samhällsutvecklingskontor. Sedan dess ingår också representant från 
kulturförvaltningen i beredningsgruppen och representant från 
ekonomikontoret har deltagit vid några tillfällen. Personerna i 
beredningsgruppen har bytts ut under åren och det är idag enbart fritidschef 
och samordnare som varit med hela tiden.
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3 Uppföljning och utvärdering
Medel för särskilda folkhälsosatsningar är ett utvecklingsarbete och en hel 
del har hänt inom området sociala investeringar sedan projektet startade 
2012. I kommunikation med andra kommuner konstateras att Luleå befinner 
sig i ungefär samma läge som andra kommuner dvs. att fundera på 
arbetsorganisation, hur utvärdering ska genomföras, att få ut information om 
möjligheten att söka medel mm. 

Varför Medel för särskilda folkhälsosatsningar?
När beslutet om Medel för särskilda folkhälsosatsningar togs 2011 
konstaterades att hälsan generellt bland befolkningen i Luleå kommun är 
god, men att det finns skillnader i hälsa mellan män/pojkar och 
kvinnor/flickor, grupper och stadsdelar. Insatser för att öka folkhälsan 
handlar om förutsättningar för såväl levnadsförhållanden som levnadsvanor. 
Det som ger mest effekt på folkhälsan är generella insatser, men de bör 
utformas så att de även når de som har större behov. 

Många aktörer behövs i arbetet för en god folkhälsa och för att få effekt 
behövs både fler aktiviteter och fler aktörer. Våra anställda i kommunen har 
projektidéer för en bättre folkhälsa men de kan sällan genomföras inom 
befintlig budget. Extra medel kan göra att det finns en ökad kreativitet och 
innovation, få ett ökat engagemang och fler aktörer som verkar för en god 
folkhälsa. Extra medel kan stimulera till utvecklings- och samarbetsprojekt 
mellan förvaltningarna men det utgör också en möjlighet att få med externa 
aktörer.

Fortsatt behov och samverkan
Beredningsgruppen konstaterar att det 2016 fortfarande finns skillnader i 
hälsa både bland vuxna och bland barn, skillnader som beror på 
socioekonomiska faktorer.  Det finns fortsatt behov av att ha extra medel för 
att stimulera till utvecklingsprojekt och samverkan både mellan kommunala 
verksamheter samt mellan kommunala verksamheter och externa aktörer.
 
Beredningsgruppen anser att medlen tydligare bör kopplas till Vision Luleå 
2050 och programmen. Där utgör barn, unga och unga vuxna en prioriterad 
grupp. 

En annan tanke med medlens införande var att de ska stimulera till 
nytänkande och ökad samverkan samtidigt som kommunala kostnader 
minskar och mänskliga vinster görs. Utvärderingen från FoUI visar att 
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samtliga av de utvärderade projekten även haft en samverkan med aktörer 
utanför den kommunala organisationen. 

Samhällsekonomiska beräkningar
Beredningsgruppen konstaterar att det inte har varit enkelt att göra 
samhällsekonomiska beräkningar och svara upp mot syftet att minska 
kommunala kostnader. Tjänstepersoner utbildades i att göra 
socioekonomiska beräkningar men den modell som introducerades nationellt 
är mycket komplicerad och passar inte för projekt som är universella och 
riktar sig till alla (exempelvis Sportoteket med sin kostnadsfria utlåning av 
sportutrustning). Sportoteket har visat att projektet ger bra förutsättningar 
för ökad fysisk aktivitet, men vad den kommunala besparingen är eller om 
det finns någon, går inte att räkna med den beräkningsmodell som 
lanserades. Att mänskliga vinster görs kan vi dock med säkerhet säga. 
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit initiativ till utvecklingsarbete 
för att hitta en mer lättarbetad modell för att göra samhällsekonomiska 
beräkningar på kort och lång sikt. 

FoUI anger i sin utvärdering ”Då man via de enskilda projekten försöker 
bedöma helheten i satsningen ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i 
Luleå kommun” så är bilden att den varit en framgångsrik satsning. I ett par 
av projekten har en ökad folkhälsa kunnat mätas genom studier/uppföljning 
av de personer som varit föremål för insatser. I andra projekt har 
observerbara (om än inte mätta) effekter blivit följden av den verksamhet 
som bedrivits. I de projekt där en socioekonomisk beräkning gjorts så 
framgår att kostnaderna för projekten har tjänats in på ca 3 år.”

I kommunikation med andra kommuner som har sociala investeringsfonder / 
investeringsmedel har vikten av att ha med ekonomikontoret och helst 
ekonomichefen i arbetet lyfts fram. 
Beredningsgruppen anser att samtliga projekt (förutom lightversionen) bör 
ha någon form av samhällsekonomiskt resonemang. Det finns en vinst i att 
kunskap finns inom varje förvaltning för det ”spiller över” på annat arbete, 
men det är svårt att ha och behålla kompetens för det. Ekonomikontoret 
föreslås utgöra stöd för de samhällsekonomiska beräkningarna.

Varaktiga resultat
Att integrera projektet i ordinarie verksamhet om utvärdering visar på 
positivt resultat var ett annat krav i projektdirektiven för ansökningar från 
Medel för särskilda folkhälsosatsningar. Under 2016 har fyra projekt 
avslutats. Tre projekt har integrerats i ordinarie verksamhet och det fjärde 
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håller på att integreras. Beredningsgruppen anser att det är bra att det finns 
krav på att de längre projekten ska implementeras i ordinarie verksamhet 
även om det långsiktiga åtagandet kan påverka verksamheternas möjlighet 
att göra ansökningar. 

Med anledning av kravet på att projekten ska införlivas i ordinarie 
verksamhet är det därför inte är möjligt att en extern aktör kan vara 
huvudsökande för dessa projekt eftersom kommunen inte kan styra över 
annan verksamhet. Externa kan gärna medverka i projekt enligt ordinarie 
ansökan men projektets genomförande ska ske i den kommunala 
verksamheten. Projektmedlen bidrar på så sätt till ett arbetssätt som är mer 
främjande och förebyggande. För lightversionen kan externa vara 
huvudsökande och aktiviteterna kan ske utanför kommunal verksamhet. 

Beredningsgruppen konstaterar att ägarskapet av hela Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar är otydligt. Ägarskapet är viktigt för att möjliggöra att 
projekten och erfarenheterna tas om hand i den ordinarie verksamheten och 
att de omvandlas till långsiktigt hållbara lösningar. 

FoUI anger att Medel för särskilda folkhälsosatsningar inneburit att många 
insatser har nått barn och unga men att det återstår utvecklingsarbete vad 
gäller organisering inom några av projekten för att integrering i ordinarie 
verksamhet ska fungera fullt ut. 

Projektutvärderingar 
Projektägarna för de beviljade projekten ansvarar för att utvärdering ska 
göras, men de har generellt haft svårt att få någon att utvärdera. 
Beredningsgruppen har sökt samarbete med Luleå Tekniska Universitet, 
(LTU) och FoUI. Samarbetet har resulterat i att FoUI gjort några 
delutvärderingar, varit stöd för utvärderare i ett fall och utvärderar nu hela 
Medel för särskilda folkhälsosatsningar (uppdrag 2 i det här underlaget). 
Elever från LTU har gjort några delutvärderingar. Det har varit svårt för 
förvaltningarna att ordna utvärderingar själva. 

Beredningsgruppen anser att alla projekt ska utvärderas men att alla projekt  
behöver inte ha en utomstående utvärdering. 

Administration
Beredningsgruppen anser att det blivit betydligt mer administration sedan 
lightversionen inrättades och att även dessa ansökningar ska beslutas av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. Det tar lägre tid till beslut och 
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beredningsgruppen behöver ha fler möten. Beredningsgruppen anser också 
att fyra ansökningstillfällen för lightversionen för mycket. 

4 Förslag till ny arbetsorganisation för Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar 

Medel för särskilda folkhälsosatsningar
Beredningsgruppen föreslår ett byte av namn till Medel för sociala 
investeringar och att det omfattar de projektmedel för längre projekt (1-3 år) 
och som endast kan ägas av kommunala verksamheter. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott tar beslut om beviljande av projektmedel.

Ansökningstid för Medel för särskilda folkhälsosatsningar bör ändras till den 
15 april. Om inte tillräckligt med ansökningar kommit in till detta datum kan 
ytterligare utlysning ske. För övergångsåret 2017 föreslår beredningsgruppen 
att också 15 oktober ska gälla som ansökningsdatum. 

Beredningsgruppen föreslår att det även i fortsättningen är nedanstående 
fördelning mellan projektbidrag och egen finansiering som ska gälla.

Ettåriga projekt:
År 1 – 85 % bidrag och 15 % egen finansiering
Tvååriga projekt: 
År 1 – 85 % bidrag och 15 % egen finansiering
År 2 – 50 % bidrag och 50 % egen finansiering
Treåriga projekt
År 1 – 85 % bidrag och 15 % egen finansiering
År 2 – 50 % bidrag och 50 % egen finansiering
År 3 – 40 % bidrag och 60 % egen finansiering

Lightversionen
Som ny benämning på lightversionen föreslår beredningsgruppen 
Folkhälsoinsatser. Beredningsgruppen föreslår att kommundirektören ges 
delegation att fatta beslut om projekt enligt lightversionen. Folkhälsoinsatser 
föreslås vara möjligt att ansöka två gånger per år, 15 april och 15 oktober.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras en gång per år om projekt som 
beviljats under året.
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Ekonomi och kriterier
Beredningsgruppen föreslår att Luleå kommun även fortsättningsvis avsätter 
4 000 tkr kr/år till ändamålet och att maximalt 500 tkr/år kronor av dessa 
4 000 tkr avsätts för Folkhälsoinsatser.

Beredningsgruppen föreslår också nya kriterier för ansökningar i syfte att få 
en tydlig koppling till Vision Luleå 2050 och programmen samt att förtydliga 
hur utvärderingar ska gå till. Folkhälsoinsatser behöver ha nya kriterier för 
att göra det enklare för ännu fler, såväl externa aktörer som kommunala 
verksamheter, att söka medel.

Organisation 
Uppdragsgivare: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledningsgrupp: Vi 6 (förvaltningschefer från fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen samt chef för 
samhällsutvecklingskontoret/staben (ny organisation från januari 2017).

Beredningsgrupp: representanter från fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads-
förvaltningen, kulturförvaltningen, ekonomikontoret samt samhälls-
utvecklingskontoret/staben. Representanterna utses av ansvarig chef.
Samordnare: folkhälsostrateg

Ledningsgruppens uppgift:
 Föreslå vilka projekt som ska beviljas Medel för sociala investeringar 

och Folkhälsoinsatser.
 Besluta om vilka projekt som ska utvärderas av utomstående.
 Följa projekten genom att de redovisas till ledningsguppen när de 

avslutas eller efter begäran från ledningsgruppen. 
 Följa upp att projekt som beviljats Medel för sociala investeringar 

implementeras i den ordinarie verksamheten om utvärdering visar på 
positivt resultat.

Beredningsgruppens uppgift:
 Bereda ansökningarna och ge ledningsgruppen förslag till beslut.
 Följa upp delrapporter, slutrapporter, ekonomi osv.

Samordnarens uppgift:
 Handha administration kring ansökningar. 

103



LULEÅ KOMMUN  Dnr 8 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-30

 Stöd för externa kring ansökningar.
 Sammankalla beredningsgruppen.
 Tillsammans med ekonomikontoret ansvara för ekonomisk 

administration.
 Föredra ärenden för Vi-6 och KSAU.
 Årlig rapportering till KSAU (sammanfattning).
 Ansvara för marknadsföring.

Ekonomikontorets uppgift:
 Ansvara för ekonomisk administration
 Stödja förvaltningar/bolag i arbetet med samhällsekonomiska 

beräkningar. 

Projektutvärderingar 
Samtliga projektägare ansvarar för att utvärdering av projekt inom Medel för 
sociala investeringar genomförs. 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS

Luleå kommun    0920-29 30 00       
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret  DIREKT TELEFAX BANKGIRO www.lulea.se
971 85 LULEÅ 0920-454454   

Barbro Müller
samhällsstrateg folkhälsa

 
 
 
 

Kriterier för ansökan om Medel för sociala investeringar 

Syfte Medel för sociala investeringar 
 Ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor främst för barn, unga 

och unga vuxna (0-30 år).
 Bidra till minskade kommunala kostnader för ohälsa på kort och lång 

sikt samtidigt som mänskliga vinster görs
 Bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer
 Bidra till långsiktigt hållbara resultat och implementeras i ordinarie 

verksamhet ifall utvärdering visar positivt utfall
 Kopplas till Vision Luleå 2050 och programmen
 Bygga på utvärderad metod eller beprövad praxis
 Innehålla samhällsekonomiska beräkningar/resonemang
 Omfatta minst två kommunala verksamheter tillsammans med 

eventuell extern aktör. Kommunen är huvudsökande. 
 Projekten ska utvärderas
 Projekten är max tre år
 Innehålla beslut från respektive nämnd/styrelse

Kriterier för ansökan om Folkhälsomedel 

Syfte Folkhälsomedel 
 Ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor främst för barn, unga 

och unga vuxna (0-30 år).
 Kopplas till Vision Luleå 2050 och programmen
 Bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer
 Omfatta minst en kommunal verksamhet och en extern aktör 

alternativt två kommunala verksamheter
 Projekten är korta, max ett år, projektbidrag kan ges med max 85% av 

kostnaderna och högst 100 000 kronor
 Innehålla beslut från respektive förvaltningschef

Mallar samt ansökningsanvisningar finns på www.lulea.se/folkhalsa
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Luleå den 3:e november 2016

Utvärdering av ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i 
Luleå kommun”

Mats Jakobsson, FoUI, Norrbottens kommuner
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Bakgrund  

Luleå kommun beslutade under hösten 2011 att inleda en satsning på projekt med en 
folkhälsoinriktning benämnd som ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar”. Utgångspunkten 
för satsningen är det fullmäktigebeslut från 2011 (DNR 11.599-193) med efterföljande 
revideringar 2013 och 2015. Vid revideringarna beslutades att satsningen skulle förlängas från 
perioden 2012-2014 till att också omfatta perioden 2015 – 2017. I samband med den senaste 
revideringen beslutades också att en s.k ”lightversion” av de olika projekten inom satsningen 
skulle vara möjlig att utforma och söka medel för. Själva satsningen anknyter till de 11 statligt 
formulerade folkhälsoområdena och hälsans bestämningsfaktorer och beskrivs enligt nedan 
(ur Luleå kommuns egen beskrivning):

”Idé om Medel för särskilda folkhälsosatsningar; 

Att genom särskilda medel stimulera till nytänkande och ökad samverkan samtidigt som 
kommunala kostnader minskar och mänskliga vinster görs. Projekt som tas fram ska vara i 
linje med kommunens övergripande mål.  

Syfte; 

Att prioritera barn och ungas hälsa. Satsningarna kan inrikta sig både på livsvillkor och på 
levnadsvanor.  

Mål: 

- ökad folkhälsa bland barn och unga 
- minskade kommunala kostnader för ohälsa på kort och lång sikt samtidigt som 

mänskliga vinster görs
- ökad samverkan mellan olika aktörer
- integrering i ordinarie verksamhet ifall utvärdering visar positivt utfall  

Metod; 

- Satsningarna ska genomföras med ett nämndövergripande perspektiv 
- utgå från hälsofrämjande- och förebyggande arbete samt tidiga insatser för grupper av 

kommuninvånare 
- bidra till långsiktigt hållbara och mätbara resultat 
- om möjligt bygga på vetenskap och beprövad praxis   

 Ekonomi;

Medel till särskilda folkhälsosatsningar beaktas i den årliga budgetprocessen. Målsättningen 
är att genomföra satsningen under minst tre år - 2012, 2013 och 2014.  

För att möjliggöra för egen finansiering och integrering i ordinarie verksamhet om ett projekt 
får ett positivt utfall införs en modell med stegvis egen finansiering. Maximal tid för 
projektbidrag är tre år.  

Ettårigt projekt 50% projektbidrag och 50% egen finansiering  
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Tvåårigt projekt: År ett - 85% projektbidrag och 15% egen finansiering År två - 50% 
projektbidrag och 50% egen finansiering  

Treårigt projekt: År ett - 85% projektbidrag och 15% egen finansiering År två - 50% 
projektbidrag och 50% egen finansiering År tre - 40% projektbidrag och 60% egen 
finansiering  

Ansökning och beredning av beslut 

Initiativ kan tas av kommunala nämnder och styrelser samt externa aktörer och organisationer 
tillsammans med kommunala nämnder och bolag. Ansökan ska omfatta gemensamt arbete i 
minst två nämnder/styrelser. Detta bidrar till att fler har ansvar för frågorna och 
helhetsperspektivet ökar. Ansökan görs på kommunens mall för projektdirektiv och inkluderar 
den för detta projekt framtagna bilagan ”Kriterier för bedömning”.  

Kommunala nämnder och styrelser uppmanas att i sina satsningar utveckla samverkan med 
forskning och aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor. Detta breddar folkhälsoarbetet.   

Ansökningar från Medel för särskilda folkhälsosatsningar görs årligen i november.   

- Ansökan lämnas till Samhällsutvecklingskontoret. Ansökan bereds av en 
tjänstemannagrupp bestående av representanter från Samhällsutvecklingskontoret, 
Socialförvaltning, Fritidsförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltning-samt Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Vid behov kan andra förvaltningar adjungeras för 
bedömning av projekten. Samhällsutvecklingsstrateg folkhälsa är sammankallande.  

- Beslut om projektbidrag fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut avser hela 
projekttiden. Respektive nämnd/styrelse fattar beslut om egen finansiering.

- Samhällsutvecklingskontoret ansvarar för administrativ hantering i samband med 
ansökningar.” 1 

Utvärderingsuppdraget

Omfattningen på utvärderingsuppdraget formulerades enligt följande från Luleå kommuns 
sida;

- Utvärderingen ska omfatta helheten i projektet ”Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar. 

- Utvärderingen skall omfatta syfte, mål mm som finns i beslutet för ”Medel för 
särskilda folkhälsosatsningar”.

- Utvärderingen skall utgå från de utvärderingar och rapporter som finns för de projekt 
som är klara under 2016. 

Det är således utvärderingarna av fyra projekt DIOR, Pyramiden, Tidiga insatser och 
Sportoteket som alla avslutades under 2016, som tillsammans med annan dokumentation 
kring projekten och folkhälsosatsningen, som kommer att utgöra källmaterial i utvärderingen 
av ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar”. 

1 Ur ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar”. Luleå kommun.
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Frågeställningar och utvärderingens genomförande

De aspekter som skall belysas i utvärderingen om ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar” 
och som formulerats av Luleå kommun kan sammanfattas i två huvudsakliga frågeställningar 
som omfattar effektmål och verksamhetsmål:

- Har satsningen haft några positiva effekter på folkhälsan bland ungdomar?
- Har satsningen lett till att nya verksamheter för barn och ungdomar utvecklats till 

fungerande och varaktiga kommunala verksamheter?

Den föreliggande utvärderingen kommer därför att vara summativ, dvs i vilken mån som de 
olika projekten var och för sig och tillsammans bidragit till positiva effekter på folkhälsan 
bland ungdomar samt att nya verksamheter utvecklats till fungerande och varaktiga 
verksamheter. Av tablån nedan framgår fokus för utvärderingen, och som anknyter till 
frågeställningar samt kriterier för måluppfyllelse som de framkommer i de utvärderingar som 
genomförts och annan dokumentation. Alla kriterier i tablån nedan kommer sannolikt inte att 
kunna hittas i utvärderingarna som denna ”metautvärdering” utgår från, eftersom projekten 
sinsemellan omfattar tämligen olika verksamheter. Utförligheten i utvärderingarna är 
dessutom varierande, exempelvis att endast två av projekten redovisar en socioekonomisk 
beräkning.

Utvärderingsfokus Kriterier Data/Material

Mål (måluppfyllelse/effektmål med 
satsningen)
Ökad folkhälsa; positiva effekter bland 
barn och unga som deltagit i projekten 
avseende hälsa, sociala aspekter och 
välbefinnande

Antal som deltagit i projekten, 
upplevelser/synpunkter från 
deltagare, anhöriga, personal 
avseende ”effekter”

Utvärderingar, rapporter, 
dokumentation kring 
folkhälsosatsningen

Minskade kommunala kostnader för 
ohälsa på kort och lång sikt samtidigt som 
mänskliga vinster görs

Kostnader för projekt, 
socioekonomisk beräkning

Projektbeskrivningar
Utvärderingar

Ökad samverkan mellan olika aktörer Parter i projektet, grad av 
engagemang, samverkan
upplevelser/synpunkter från 
deltagare, personal, anhöriga 

Projektbeskrivningar 
Utvärderingar
Dokumentation

Integrering i ordinarie verksamhet ifall 
utvärdering visar positivt utfall  

Omfång, förändringar mellan 
”projekt” och ”verksamhet”, är det 
samma verksamhet, vilka delar har 
tagits med och varför, exempelvis 
metoder/arbetssätt som visat sig ha 
positiva effekter
Innovativ utveckling – nya eller 
förändrade arbetssätt

Ansökningshandlingar
Projektbeskrivning
Utvärdering
Verksamhetsbeskrivning/
Planer
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Metod(Genomförande/Verksamhetsmål)
Satsningarna ska genomföras med ett 
nämndövergripande perspektiv

Vilka nämnder/förvaltningar har 
deltagit, gemensamma 
problemformuleringar/ömsesidig 
nytta, gemensamma satsningar, 
grad och typ av samverkan

Utvärderingar
Ansökningar
Annan dokumentation (ex 
besluts/mötes-protokoll)

Utgå från hälsofrämjande- och 
förebyggande arbete samt tidiga insatser 
för grupper av kommuninvånare 

Anknytning till redan befintligt 
förebyggande arbete, vilka har 
tagit del av insatser och syfte, vilka 
insatser/metoder har valts, motiv 
till val av arbetssätt/insats/metod

Utvärderingar
Projektbeskrivning
Ansökningar

Bidra till långsiktigt hållbara och mätbara 
resultat om möjligt bygga på vetenskap 
och beprövad praxis

Vilka ”mätbara” resultat finns, är 
de möjliga att följa upp? Finns 
observerbara resultat som är svåra 
att mäta, men som kan följas upp? 
Är metoderna vetenskapligt 
baserade och/eller på praxis eller 
på beprövad erfarenheter? 

Utvärderingar
Projektbeskrivning
Dokumentation
Ansökningar

Projekten som ingår i denna utvärdering har således utvärderats på olika sätt och 
sammanfattas i figuren nedan:

Projekt Utvärderingar Utvärderare Kommentar
D.I.O.R Extern utvärdering 2013

Examensarbete 2013
Socioekonomisk beräkning

Ltu
Ltu
Projektledare

Pyramiden Utvärdering 2016
Socioekonomisk beräkning

Projektledare Referensgrupp FoUI 
Norrbottens kommuner

Tidiga insatser/ 
FöräldraSupporten

Extern utvärdering Luleå kommun Referensgrupp FoUI, 
Norrbottens kommuner

Tidiga insatser/
Välfärdsanalys

Utvärdering 2016 Projektledare Inspel från Vi6-
gruppen och 
samverkansteam

Sportoteket Utvärdering 2016
Examensarbete 2015

Projektledare
Ltu

Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun
Projekten inom satsningen

Beskrivningen nedan av verksamheter och projekt inom ”Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar i Luleå kommun” utgår från de utvärderingar som gjorts av respektive 
projekt. Av projekten har, ”D.I.O.R” och ”Pyramiden” och ”Sportoteket”, samt 
”Föräldrasupporten” inom ”Tidiga insatser” har utvecklats till att bli ordinarie verksamhet 
inom Luleå kommun.2

2 Uppgift från Luleå Kommun. Av dokumentation av projekten framgår att D.I.O.R och Pyramiden integrerats till 
ordinarie verksamhet. 
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D.I.O.R 

D.I.O.R, står för ”Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet” och är en verksamhet 
som bedrevs som ett projekt under 2012 och 2013 och som sedan blev en ordinarie 
verksamhet från och med 2014. Verksamheten riktar sig till alla ungdomar, 13-19 år i Luleå 
kommun. Enligt projektplanen är verksamheten ”generell men når särskilt till de unga som 
vill/uppmuntras att utveckla sin kreativitet, delaktighet och skapandelust där ofta vuxnas 
värderingar och utformning präglar dagens offentliga miljö”.

Verksamheten anknyter till uppsatta folkhälsomål i kommunen; delaktighet och inflytande i 
samhället, barns och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter (en attraktiv och säker 
fysisk omgivning) fysisk aktivitet (inbjudande miljöer för spontana och organiserade besök). 
Syftet anges vara: 

”Genom att aktivt involvera unga i utformning och utsmyckning av det offentliga rummet 
skapar vi känsla av personlig utveckling, tillhörighet, stolthet och nytänkande. En attraktiv 
miljö bidrar även till minskad skadegörelse och klotter.”

D.I.O.R  bygger på samverkan mellan olika verksamhetssektorer i Luleå kommun. 
Projektägare är Fritidsförvaltningen, som via en styrgrupp driver projektet. Styrgruppen består 
av enhetschef för ”Ung i Luleå”, en projektledare och en projektmedarbetare. Uppdragsgivare 
är Fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Luleå lokaltrafik. Samverkan har också 
skett med Arbetsmarknadsförvaltning och skolor. Kortfattat kan projektets verksamhet 
beskrivas bestå i att ungdomar får möjlighet att genomföra olika konstnärliga projekt, dels att 
utsmycka olika offentliga miljöer, exempelvis gångtunnlar, busskurer, snöskulpturer, men 
också olika former av ”performance” som inkluderar ljud och ljus, exempelvis vid Luleå 
Ljusfestival och en rad olika projekt har genomförts. Gemensamt för projekten och för 
D.I.O.R  som helhet är att det är ungdomarna som skall komma med idéer på projekt, planera, 
utforma, presentera och söka stöd hos uppdragsgivare samt förverkliga projekten, exempelvis 
att måla en busskur eller utsmycka en gångtunnel. Projektledarnas roll är framförallt av vara 
ett stöd och ge vägledning till ungdomarna i denna process genom att utgå från metoden ”Den 
lyssnade dialogen”. 

Det konkreta arbetet med D.I.O.R  följer två huvudsakliga verksamheter, dels en feriejobbs-
verksamhet och dels en verksamhet mellan feriejobbsperioder. Feriejobbsverksamheten sker i 
samverkan med Arbetsmarknadsförvaltning och innebär att ungdomar kan arbeta med 
”konstprojekt” som ett kommunalt sommarjobb för ungdomar under en treveckorsperiod. 
Verksamheten mellan feriejobbsperioderna har till stor del utgått från fritidsgårdar där 
ungdomar informerats om D.I.O.R, en del verksamhet har också genomförts med 
fritidsgården som utgångspunkt och där ungdomarna fått möjlighet att jobba i projekt på sin 
fritid. Omkring 50 ungdomar deltar regelbundet i denna verksamhet och har bl. a jobbat med 
projekt till snöskulpturfestival och Luleå Ljusfestival. Åtskilligt fler ungdomar har deltagit 
tillfälligt i D.I.O.R i samband med verksamheter på fritidsgårdar. 

Ungdomarna som deltagit och deltar i D.I.O.R  kan beskrivas som en heterogen grupp där 
man kommer från olika stadsdelar, har olika etnisk bakgrund, relativt jämnt fördelade mellan 
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pojkar och flickor, variation i ålder (högstadium och gymnasium) går olika 
utbildningsprogram på gymnasium, samt har olika erfarenheter av konstnärlig verksamhet 
från i stort sett obefintlig till tämligen avancerade med avseende på tekniker, material och 
utförande. Gemensamt för ungdomarna är att de har ett skapande och/eller konstnärligt 
intresse och vill göra något annat eller utöver de verksamheter som generellt står ungdomar 
till buds, exempelvis idrott och ”traditionell” fritidsgårdsverksamhet. Även ungdomar med 
olika funktionsnedsättningar har deltagit i projekt inom D.I.O.R. De vanligaste sätten som 
ungdomarna kommer i kontakt med projektet och ledarna för det, är via de fritidsgårdar där 
man varit verksam med D.I.O.R, information på skolor, via kamrater och slutligen via den 
facebooksida/grupp som finns för D.I.O.R, varefter man kan delta i något projekt.

Pyramiden

Pyramiden föregicks av en nedläggning av de tidigare ”tillrättalagda lärmiljöerna” i 
grundskolan vilket innebar att antalet ungdomar som registrerades i det kommunala 
uppföljningsansvaret direkt efter årskurs nio ökade. Någon uppföljning av nedläggningens 
effekter gjordes aldrig och därför går det inte heller att fastställa ett säkert 
orsakssammanhang. Med utgångspunkt i ovanstående fick samordnaren för individuella 
programmet 2011 ett uppdrag av rektor för introduktionsprogrammet att utforma ett förslag 
till en verksamhet inom det blivande introduktionsprogrammet individuellt alternativ för 
elever som i grundskolan hade haft en omfattande frånvaro, med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och som stora anpassningar gjorts för. Tillsammans med 
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen ansökte barn- och 
utbildningsförvaltningen om projektmedel ur kommunens medel för folkhälsosatsningar som 
beviljades i maj 2012. Målgruppen bestod dels av ungdomar med sociala/psykosociala 
svårigheter; de som av sociala skäl har ett eller flera skolmisslyckanden bakom sig, bristande 
tillit till vuxna och till skolan, med eller med risk att utveckla psykisk ohälsa och ungdomar 
som riskerar att hamna i ett utanförskap som på sikt kan bli förödande för den unge och 
mycket kostsamma och resurskrävande för samhället. I målgruppen ingick också ungdomar 
med funktionsnedsättningar; ungdomar med neuropsykiatriska eller andra 
funktionsnedsättningar som kraftigt begränsar deras möjlighet att studera på ett nationellt 
program eller ett annat introduktionsprogram, för vilka stora anpassningar gjorts i 
grundskolan, som haft anpassad studiegång eller varit placerade i tillrättalagda lärmiljöer och 
ungdomar som vistats på institution och därför haft en begränsad skolgång, ungdomar med 
mycket hög frånvaro och ungdomar som trots stora insatser från skolan, haft mycket hög 
frånvaro från grund- eller gymnasieskola. I projektorganisation ingick en styrgrupp med 
ansvarig rektor, sektionschefen för barn- och ungdomssektionen och 
chefen/verksamhetsansvariga för arbetsmarknadsenheten. Rektor hade också ansvar för 
verksamheten där den övriga personalen bestod av en arbetsterapeut, elevassistent, 
fritidspedagog, tre lärartjänster, specialpedagog samtliga på heltid, samt Skolsköterska och 
SYV på halvtid. Utöver dessa fanns också en socionom och arbetsmarknadskonsulent på 
heltid i verksamheten. 

Pyramidens verksamhetside och målsättning formulerades som ett uppdrag att i samverkan 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvalt-
ningen motverka att unga hamnar i långvarigt utanförskap. Målgruppen utgörs av ungdomar i 
gymnasieålder, i första hand upp till 18 år, som med hjälp av vägledning och coachning 

113



9

behöver skapa och formulera sina mål och vägarna dit. Resultat förväntades i inom tre 
huvudområden med utgångspunkt i varje elevs behov och förutsättningar:

”Vägar vidare 
För en del av Pyramidens elever är målet fortsatt utbildning, antingen på ett 
introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasieskolan eller i andra former, till 
exempel inom vuxenutbildningen eller på folkhögskola. För en del elever är målet i stället en 
anställning och då i första hand i form av en lönebidragsanställning, trygghetsanställning eller 
liknande. För ytterligare en del är målet annan daglig sysselsättning, till exempel i form av 
insatser enligt LSS. Projektet Arena Ungdom är en viktig samarbetspartner, eftersom många 
elever kommer att kunna beredas fortsatt sysselsättning inom ramarna för Arena Ungdom. 

Tillit och trygghet 
Eleverna ska uppleva att de blir bemötta utifrån vilka de är och deras olika förutsättningar. 
Eftersom de skrivs in i skolan, görs en planering för var och en. Det kan vara en mer eller 
mindre traditionell studieplan, men också en överenskommelse av annat slag, till exempel att 
träffas för en serie samtal eller att delta i aktiviteter som ordnas av Pyramiden. 
Bemästra hinder 
Pyramiden ska hjälpa eleverna att övervinna de hinder som finns för fortsatt utbildning eller 
annan verksamhet som till exempel praktik, arbete eller annan sysselsättning. 

En målsättning i mätbara värden formulerades också och enligt den förväntades, 50% av 
eleverna fortsätta med studier i andra former; på ett annat introduktionsprogram, på ett 
nationellt program, i folkhögskola eller vuxenutbildningens ”Ungdomssatsning”. 
• 30% av eleverna få en anställning eller daglig sysselsättning enligt LSS. 
• 20% av eleverna stanna kvar i Pyramiden i ytterligare ett år.”3 

Projektet avslutades 2015 och har implementerats till ordinarie verksamhet i IM Örnen under 
2016 med delvis andra resurser och personalsammansättning.

Tidiga insatser i samverkan; ”Kartläggning av barn och ungas situation i 
Luleå” och ”FöräldraSupporten”

Av utvärderingen av projektet framgår att medel för projektet söktes i slutet 2012, med 
utgångspunkt i programmet ”Alla jämlika”. Socialnämnd ansökte tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnd om särskilda folkhälsomedel till projektet ”Tidiga insatser i samverkan”. 
Projektet bestod av två delar, dels av den s.k. ”välfärdsanalysen”, som ”handlade om att 
utveckla en systematik i att följa barn och ungas utveckling i kommunen, och identifiera 
behov av nya tidiga insatser”4. Välfärdanalysen fick senare ett nytt namn för att inte förväxlas 
med andra verksamheter i Luleå kommun där det nya namnet är ”Kartläggning av barn och 
ungas situation i Luleå 2016.”Den andra delen av projektet är ”Föräldrasupporten” som är en 

3 Pyramiden. Ett projekt i samarbete mellan gymnasieskolan, arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen i Luleå kommun. Projektrapport 2016.
4 Ur utvärderingen ”Kartläggning och analys av barn och ungas situation i Luleå 2016 samt förslag på tidiga 
insatser”. Luleå kommun 2016.
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form av öppen verksamhet med erbjudande om råd och stöd till föräldrar med barn som 
utmanar.5

Utgångspunkten för ”Kartläggning av barn och ungas situation i Luleå 2016” var att ”utifrån 
tillgänglig statistik, uppföljningar, utvärderingar samt erfarenheter analysera resultat som 
behöver förbättras, utifrån analyser kartlägga grupper av individer som är i behov av 
främjande, förebyggande eller tidiga insatser, identifiera och beskriva tänkbara insatser, 
planera genomförandet och ta fram underlag för beslut”.6 Arbetet med denna kartläggning 
skulle göras av ett sk ”samverkansteam” som skulle bestå av olika kompentenser från skola 
och socialtjänst. Under projektets gång ändrades detta från en ledningsgrupp med 
representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen till att fler 
förvaltningar inkluderades i arbetet och som också kom att ingå i en gemensam styrgrupp till 
vilken Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen samt 
Samhällsutvecklingskontoret inkluderades och bildade en ”gemensam styrgrupp i syfte att 
genomföra programmet Alla jämlika. Det innebar att Vi6 bildades, en 
förvaltningsövergripande samverkansorganisation med fokus på tidiga insatser för barn och 
unga”.7 Styrgruppen för Vi6 (förvaltningscheferna för nämnda förvaltningar) tog därmed över 
ansvaret (ledning och styrning) för ”Kartläggning av barn och ungas situation i Luleå 2016”, 
medan samverkansteamet fick en annan roll och bemannades med tjänstepersoner.

 Kartläggningsarbetet omfattade dels en deskriptiv statistisk analys med data inhämtade från 
enkätundersökningar utförda av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor (LUPP) 
och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) drogvaneundersökningar, 
skolsköterskornas hälsosamtal, statistik från Luleå kommuns välfärdsredovisning samt från en 
rapport om barnfattigdomen i Luleå. Man gjorde också två studier med insamlande av nytt 
empiriskt material, dels en aktstudie av 20 placeringsärenden som var aktuella 2013 på Barn 
och unga-sektionen samt en ärendestudie, (sex djupintervjuer med elever) inom barn och 
utbildningsförvaltningen. Utöver detta arbete genomfördes också en workshop med ett 100-tal 
deltagare som representerade olika aktörer (tex skola, polis, fritidsgårdar, socialtjänst, 
föreningar mm) verksamma i olika stadsdelar där den ”statistiska bilden” av barn och 
ungdomars situation diskuterades.  Sammantaget menar man att nått projektets huvudsakliga 
syfte att utveckla en systematik i att följa barn och ungas utveckling i kommunen och att 
identifiera behov av tidiga insatser.

Den andra delen av projektet ”FöräldraSupporten” blev kvar under ledningsgruppen från 
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. FöräldraSupporten är ett projekt 
som startade i september 2014 och riktar sig till föräldrar med barn mellan 6 till 13 år som har 
barn som på olika sätt utmanar dem i deras föräldraskap. Syftet med projektet är att ”stärka 
föräldraskap och positiv skolgång, två skyddsfaktorer som är väsentligt avgörande för barns 
framtida utveckling. Mottagningen ska samverka med andra berörda aktörer, men enbart med 
föräldrars medgivande. Vid anmälningsplikt enl 14:1 Socialtjänstlagen gäller inte 
huvudregeln om föräldrars medgivande. Mottagningen ska utgå från beprövade, och så långt 
det är möjligt evidenssäkrade metoder, riktad till selektiv nivå”.8

Verksamheten riktar således in sig mot föräldrar som har behov av stöd i sin föräldraroll 
genom att de har barn som utmanar. Barn som utmanar beskriver man enligt följande;

5 Den delen är utvärderad i ”Utvärdering av FöräldraSupporten i Luleå”. Luleå kommun 2016
6 Ibid
7 Ibid
8 ”Utvärdering av FöräldraSupporten i Luleå”. Luleå kommun 2016
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”Dessa barn identifieras på sitt beteende; det kan handla om att barnets humör är svårt att 
hantera för föräldrarna eller att skolsituationen påverkas negativt p.g.a barnets utagerande. 
Barn som utmanar kan också visa tydliga tecken på begynnande normöverskridanden som 
snatteri, skadegörelse, trakasseri eller våld.

FöräldraSupporten vänder sig till föräldrar med barn och unga som har en begynnande 
problematik som utgör tidiga och klara indikationer på en ogynnsam utveckling om inget 
görs. Riskfaktorer som särskilt ska uppmärksammas och sammanvägas mot skyddsfaktorer 
är: bristande föräldrastöd, skolmisslyckande, tidigt normöverskridande i form av trots, 
snatterier eller tidig tobaks- eller alkohol debut.”9

Det finns en styrgrupp knuten till projektet och i den har sektionschef för socialförvaltningen 
och två verksamhetschefer för barn – och utbildningsförvaltningen ingått och ansvarat för 
planering, kontroll och styrning samt att verksamheten drivs enligt uppdragsgivarens 
intentioner och målsättning. På ”FöräldraSupporten” arbetar tre socionomer. En 
heltidsanställd, en halvtidsanställd som på den andra halvan arbetar som skolkurator och den 
tredje personen arbetar halvtid på FöräldraSupporten och halvtid med annat uppdrag åt 
socialförvaltningen. Uppdragsgivaren och projektägare är socialförvaltningens och barn - och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.10

FöräldraSupporten träffar föräldrarna i sin lokal eller har kontakt via telefon eller mail. Enligt 
projektplan skall verksamheten ska erbjuda korta insatser i form av råd och stöd i olika 
former; via telefon, webb, enskilda möten eller i grupp. De flesta besöker FöräldraSupporten 
mellan 3 – 7 gånger. Inga journaler förs och det är gratis att komma dit.

Sportoteket

Luleå kommun, fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen sökte tillsammans med 
Norrbottens Idrottsförbund medel under 2014 för särskilda folkhälsosatsningar och fick 
ekonomiskt stöd för att driva projektet ”Sportoteket” i två år med målsättningen att detta ska 
bli permanent verksamhet i Luleå. Det övergripande ansvaret för projektet ligger hos 
fritidsförvaltningen. Tanken med ”Sportoteket” är att stimulera barn och ungdomar till mer 
fysisk aktivitet genom att pröva på olika sporter. För att kunna göra detta behöver man olika 
former av sportutrustning som ofta är tämligen kostsam och tillsammans med deltagaravgifter 
därmed riskerar att stänga ute barn och ungdomar från idrotten som kommer från hem med 
knappa ekonomiska resurser. Sportoteket skall kostnadsfritt låna ut utrustning till barn och 
ungdomar och därmed bidra till att göra idrotts och motionsverksamhet mer tillgänglig, även 
för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Den utrustning som skall lånas ut är har samlats in 
inom projektet och är oftast begagnad men hel och fungerande. Målsättningarna med 
verksamheten är ”bättre fysisk och psykisk hälsa genom ökad fysisk aktivitet, minskat 
utanförskap, ökad känsla av tillhörighet och social trygghet, förbättrade uppväxtvillkor för 
barn och ungdomar”.11  Ytterligare en målsättning anknyter till hållbarhetsmål och handlar 

9 Ibid
10 Ibid
11 Projektrapport Sportoteket. Luleå Kommun 2016.
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om att ”Idrottsutrustningen återanvänds till dess hela livslängden är nyttjad – vilket är bra 
både för människa och miljö.” 12 

Verksamheten startade under hösten 2014 och har en styrgrupp och projektgrupp, samt 
projektledare. Av utvärderingen är det emellertid svårt att få inblick i vilka verksamheter/ 
aktörer, som ingår i nämnda grupper. Den projektorganisation som presenteras relaterar inte 
till styrgrupp eller projektgrupp utan till ”Teamet” som består av handledare och anställda vid 
AMF, samt till del lokala ”Sportoteken” i Råneå, Bergnäset, Notviken och Hertsön, och till 
funktioner som projektledare, administration och marknadsföring.  

Den verksamhet som har bedrivits handlade inledningsvis om insamling av utrustning vilket 
inneburit ett omfattande arbete med att skapa en ”infrastruktur” för detta genom att informera 
om ”Sportoteket”, utveckla nätverk och samverkan med idrottsföreningar, frivilliga 
organisationer, företag och utplacering av insamlingsstationer.  Utlåning av utrustning 
startade i januari 2015 och i dagsläget är tre sportotek igång och ett fjärde är planerat att 
starta. Ett omfattande arbete har också lagts ned på att synliggöra verksamheten genom 
sociala medier, media, i skolor och i samband med olika events.  Sportotekens geografiska 
placering utgår från att det är i dessa områden som behoven av att låna utrustning är störst. 
Själva utlåningsproceduren går till enligt följande: Du besöker närmaste Sportotek, berättar 
om dina önskemål, provar storlek, längd, lämnar namn och kontaktuppgifter, återlämnar inom 
en månad alt. lånar om. Den personal som hanterar utrustning och håller den i skick, samt 
bemannar sportoteken kommer från AMF (här framgår inte om det är personal som är 
anställda vid AMF eller andra som hänvisats från AMF till sportoteken). 

Resultat

Måluppfyllelsen - Mål och metod i projekten

I ett första steg analyseras måluppfyllelsen för respektive projekt. Måluppfyllelsen för 
projekten vägs sedan samman för att bedöma måluppfyllelsen för helheten i satsningen 
”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun”. Måluppfyllelsen har delats in i två 
aspekter, dels verksamhetsmål (Metod), dvs har man åstadkommit en verksamhet som har en 
hållbar struktur och som kan övergå till en ordinarie verksamhet. Den andra aspekten är vilka 
effekter (Mål) som projektet haft, dvs har det varit till gagn för att stärka folkhälsan i olika 
avseenden bland barn och ungdomar. 

Effekt och verksamhetsmål i D.I.O.R  

När det gäller D.I.O.R  så blev projektet en ordinarie verksamhet 2014. Verksamheten ligger 
under fritidsförvaltningen som har det övergripande ansvaret. Verksamhetens ledning består 
av enhetschef för ”Ung i Luleå”, en projektledare och en projektmedarbetare. Betraktar man 
målen eller vilka effekter som verksamheten haft så framgår av det utvärderingarna 
verksamheten har haft en stärkande effekt på de ungdomar som deltagit. De upplever att de 

12 Ibid
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kan påverka och vara delaktiga i olika beslutsprocesser, exempelvis att arbeta fram och 
presentera ett förslag på utsmyckning och presentera det för den berörda kommunala 
nämnden. Generellt så var ungdomarna mycket nöjda med hur man arbetade inom projektet 
och med vad man åstadkommit avseende att ”försköna” den offentliga miljön i Luleå. Ur ett 
folkhälsoperspektiv kan projektet beskrivas som att stärka enskilda ungdomars känsla av 
delaktighet och tillit till andra människor och ett demokratiskt system genom upplevelsen av 
att få påverka och bli hörd av vuxenvärlden. Antalet ungdomar som D.I.O.R  mött är över 
9000 via kommunens fritidsgårdar och antalet ungdomar som deltagit i något projekt inom 
verksamheten mer än en gång är drygt 50 ungdomar. 

Den ekonomiska effekten av projektet i ett kortsiktigt perspektiv skattas dels genom ett försök 
att räkna på hur ett projekt, exempelvis utsmyckning av en gångtunnel kan minska 
kommunens kostnader för sanering av klotter. Besparingen för en gångtunnel är drygt 50 000 
kr.  I ett långsiktigt perspektiv använder man sig av en socioekonomisk beräkningsmodell13 
som visar att om ett barn blir hjälpt av D.I.O.R så att det inte hamnar i utanförskap skulle 
kostnaderna för hela projektet ha tjänats in på 7 år. Utgångspunkterna för dessa beräkningar 
kan diskuteras i termer av rimlighet och tillförlitlighet,(tex att det inte finns någon 
referensgrupp att jämföra med) men utfallet väcker dock en vanlig  fråga om man skall 
betrakta denna typ av satsningar som en investering eller utgift. 

Om man ser till verksamhetsmålen (Metod) så samverkar man med andra kommunala 
verksamheter som Tekniska förvaltningen och Luleå lokaltrafik (kommunalt bolag). 
Samverkan har också skett med arbetsmarknadsförvaltning och skolor som är uppdragsgivare 
(utsmyckningsprojekt) till verksamheten. Nämnda uppdragsgivares verksamheter har också 
berikats genom olika utsmyckningsprojekt som genomförts av D.I.OR.  Av utvärderingen 
framgår också planer på att utveckla nätverk och bredda samverkan ytterligare med 
exempelvis kulturförvaltning men också med andra näraliggande verksamheter riktade till 
ungdomar utanför den kommunala förvaltningen. Man avser att fortsätta med lite äldre 
ungdomar (15-19 år) och komma in mer i skolan för att informera och nå ungdomar som inte 
besöker fritidsgårdar, och att försöka skapa en fast punkt, en neutral mötesplats för 
verksamheten där man driva en kreativ verkstad. Sammanfattningsvis så möter verksamheten 
upp behov hos ungdomar med ett konst/bild/design intresse och som kanske inte skulle ha 
sökt sig till andra fritidsaktiviteter. Verksamheten har engagerat en mångfald av ungdomar 
med avseende på ålder, kön, bostadsområde, social bakgrund men också ungdomar som 
samtidigt har andra intressen tex aktiva i idrottsföreningar. Ur ett verksamhetsperspektiv 
framgår att satsningarna inom verksamheten har gjorts med ett nämndövergripande 
perspektiv. När det gäller metoder för hur man arbetat i projektet har den ”Den lyssnade 
dialogen” fungerat i arbetet med att dels etablera en kreativ arbetsprocess bland ungdomarna, 
och dels fungerat i syfte att få ungdomarna delaktiga och uppleva inflytande både i den egna 
arbetsgruppen men också i den offentliga miljön och i ett vidare sammanhang delaktig i 
samhället.  

13 Ingvar Nilsson om socioekonomiskberäkning, Idéer för livet 2013, Luleå  
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Effekt och verksamhetsmål i Pyramiden

Även Pyramiden har gått över till att bli en ordinarie verksamhet vilket skedde under 2016. 
När det gäller effektmålen så lyfter utvärderingen fram att en stor andel, drygt 50 % av de 74 
eleverna, 33 flickor och 41 pojkar, (30 som flest inskrivna samtidigt) efter sin tid i Pyramiden 
”fortsatte till annan meningsfull och verksamhet och, inte minst, kunde bryta vad som kunnat 
vara början på ett långvarigt utanförskap.”14 Exempel på sådana verksamheter är övergång till 
ett nationellt gymnasieprogram, aktiviteter i arbetsmarknadsförvaltningens regi, verksamhet i 
ungdomens hus. Den varierade problembilden (tex AST, annan NPF, Psykisk ohälsa, 
Skolfrånvaro) hos eleverna innebar att ”framgång” för Pyramiden måste utgå från den 
enskilda elevens förutsättningar och hur denne utvecklats under sin tid i verksamheten och hur 
de gått vidare efter att ha skrivit ut från verksamheten. Pyramiden har utan tvekan stärkt de 
ungdomar som varit inskrivna i verksamheten kanske framförallt i den målsättning som 
uttrycks som mänskliga vinster i projektbeskrivningen av ”Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar” men också i att bryta en social marginalisering som kan utmynna i ett 
socialt utanförskap.

Den genomtänkta socioekonomiska beräkningen15 som gjorts bygger på ett antagande 10 % 
av ungdomarna hade klarat sig bra utan Pyramiden medan övriga ungdomar hade fått olika 
problem som perioder av arbetslöshet, sjukskrivning, psykisk ohälsa, alkohol och 
drogmissbruk.16 Beräkningen visar att Pyramiden inom en tidsperiod på 10 år skulle ge en god 
samhällsekonomisk vinst.

 Pyramidens verksamhetsmål, innehåller flera verksamheter som bygger på samverkande 
insatser av personal17 med olika kompetenser kring varje elev. Undervisning, som anpassades 
till olika elevers förutsättningar och behov med avseende på målsättning, innehåll och 
studiemiljö. Praktik som på samma sätt som undervisningen var individanpassad och fyllde 
behovet av yrkes och studievägledning men också för att vara en kontrast till studierna för att 
eleverna skulle bibehålla eller öka studiemotivationen. Psykosocialt stöd, till eleverna i 
vardagen, täta kontakter med vårdnadshavarna och att upprätthålla men också etablera kontakt 
och samarbete med andra myndigheter, kognitiv beteendeträning och samtalsstöd. 
Nyckelmetoden som är en beprövad metod som bygger på samverkan mellan olika 
professioner och innebär samtidiga psykosociala och pedagogiska insatser. Andra 
motiverande insatser bestod i att eleverna fick möjlighet inom ramen för sin skolgång att 
sysselsätta sig med något de tyckte om och upplevde sig duktiga på.  Det var också ett viktigt 
14 Pyramiden. Ett projekt i samarbete mellan gymnasieskolan, arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen i Luleå kommun. Projektrapport 2016.
15 Utgångspunkt i Nilsson, I & Wadesjös arbeten
16 Se Pyramiden. Ett projekt i samarbete mellan gymnasieskolan, arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen i Luleå kommun. Projektrapport 2016 för detaljerade antaganden kring modellen.
17 Ibid. Personalen som arbetade i Pyramiden bestod av; Arbetsmarknadskonsulter, Arbetsterapeut, 
Elevassistent, Fritidspedagog, Lärare, Projektledare, Rektorer, Skolsköterskor, Socionomer, Specialpedagoger, 
Studie- och yrkesvägledare 
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verktyg för att fördjupa relationerna mellan elever och personal. Studie- och yrkesvägledning 
som men många av eleverna behövde och kunde erbjudas vägledning i en vidare bemärkelse 
än enbart i utbildningsfrågor. Skolhälsovård; som utöver hälsosamtal, kunde arbeta 
hälsofrämjande, bland annat genom att träna med elever eller följa dem på promenader. 
Denna resurs minskade dock under projektets senare del. Ungefär 13-14 personer arbetade 
samtidigt i projektet, sammantaget arbetade 18 personer i projektet. Projektet samverkade på 
individnivå med en rad andra instanser och myndigheter som barn- och ungdomspsykiatrin, 
barnhabiliteringen, LSS-handläggarna, arbetsförmedlingen, Arena Ungdom och 
socialtjänstens öppenvård.

Pyramiden är en förhållandevis komplex verksamhet sett till antal funktioner och personer 
som skulle arbeta gemensamt vilket i sin tur krävde en noggrann planering. I 
”Verksamhetsplanen för Pyramiden” framgår att projektet som helhet samt varje enskild 
profession hade ett planeringsdokument där verksamheten strukturerades. Under rubrikerna: 
Uppdrag, Mål/Resultat, Aktivitet/genomförande,  Uppföljning/utvärdering beskrevs hur och 
med vilka uppgifter projektet som helhet och de enskilda professionerna skulle arbeta och 
samverka. På liknande sätt hade man format en mötesstruktur för de arbetsmöten man 
genomförde inom verksamheten under följande rubriker: Typ (av möte), Syfte och 
genomförande, När, Deltagare. Av utvärderingen framgår också att organisationen delvis 
förändrades under projektets gång till att man bedömer sig ha hittat en god struktur med 
avseende på aktörer och som man bedömer fungera tillfredställanden. 

Effekt och verksamhetsmål i Tidiga insatser/Kartläggning av barn och 
ungas situation i Luleå 2016 

När det gäller effektmålen i ”Kartläggning av barn och ungas situation i Luleå 2016” anknyter 
dessa till i vilken utsträckning som datainsamling och analys av data belyst situationen för 
barn och ungdomar i ett folkhälsoperspektiv. Ett annat effektmål är kartläggning av befintliga 
insatser. Analysen av barn och ungas situation skulle leda till förslag på förbättringsåtgärder 
och planerade insatser samlas i en handlingsplan/strategi. I dokumentet ”Kartläggning och 
analys av barn och ungas situation i Luleå 2016 samt förslag på tidiga insatser” framgår att 
verksamheten genom den genomförda ”Aktstudien” fått fram viktiga insikter om att 
risksignaler på att ett barn behöver hjälp, stöd och insatser kan upptäckas tidigare från skola 
och socialtjänstens sida. Den statistiska kartläggningen över barn och ungas situation utgår 
från undersökningar och data som är möjliga att följa över tid (under förutsättning att man 
fortsättningsvis använder sig av Lupp och CAN-undersökningar) och redovisas utifrån 
följande teman; Barnen och skolan, Ekonomiskt och social utsatthet, Drogvanor, 
Socioekonomisk ojämlikhet, Psykisk ohälsa, Bristande delaktighet och inflytande samt 
Skolfrånvaro. Genom tematiken har man gjort en beskrivning av barn och unga situation i 
kommunen som helhet och i olika kommundelar samt identifierat förhållanden som behöver 
insatser. Resultaten har sedan kunnat användas i en workshop med aktörer relevanta för barn 
och ungdomsfrågor i olika kommundelar, som utifrån resultaten kunnat komma med förslag 
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på utveckling och förbättringar av insatser för barn och unga. De tre viktigaste områdena för 
insatser är ojämlika socioekonomiska förutsättningar mellan olika stadsdelar, bristande 
delaktighet och inflytande för barn och unga, samt behovet av samverkan kring skolnärvaro i 
tidigt skede. 

 Verksamhetsmålen handlar om man utvecklat en verksamhet och struktur och arbetssätt för 
att skapa en resurs för att följa barn och ungas utveckling i kommunen.  Även formandet av 
en organisation för samverkan kring barn och unga ingick i projektet. Av den dokumentation 
som finns av projektet18 framgår att man bedömer sig ha utvecklat en god samverkan mellan 
de ingående förvaltningarna genom den sk Vi6-gruppen och ett förvaltningsövergripande 
samverkansteam där de senare utfört det praktiska arbetet medan de förstnämnda hade ett 
strategiskt ansvar. En projektledare ledde arbetet och hade Vi6 gruppen som styrgrupp. Den 
bild som ges i dokumentationen är att man är på god väg att finna formerna eller en modell 
för att samverka över verksamhetsområden. Samverkan har stärkts och man har hittat ett 
forum för att arbeta gemensamt med olika program. Men samtidigt framhålls att olika delar av 
arbetet behöver utvecklas eller klargöras. En synpunkt är att ”inte haft en renodlad 
projektledning utan varit en blandning av projekt och linjeorganisation. Projektledaren har 
inte haft fullt ansvar för ekonomin vilket blivit stelbent och lett till långa beslutsprocesser”. 
En annan kommentar är ”det finns dock behov av att se över strukturen för arbetet, särskilt 
avseende samverkansteamets uppdrag, vilka som ska vara representanter och hur arbetet ska 
organiseras” och att ” För att samarbetet ska fortsätta utvecklas behövs ett tydligt uppdrag 
med tydliga avgränsningar samt mål och tillhörande indikatorer, så att mätningar kan göras 
gällande resultat och effekter”.

Effekt och verksamhetsmål i Tidiga insatser/FöräldraSupporten 

Effektmålen i FöräldraSupporten handlar om i vilken utsträckning som föräldrar och barn 
upplever sig ha fått hjälp och stöd som lett till förbättringar. För föräldrar i deras föräldraskap 
och om deras relation till sina barn blivit bättre samt om barnen verkar må bättre.  Den 
problematik det handlar om hos barnen är utåtagerande, svårighet i kontakter med andra, 
skolsvårigheter, ängslighet med mera. En annan aspekt är att föräldrar innan de sökte sig till 
FöräldraSupporten upplevde att de fastnat i negativa mönster med mycket konflikter och 
visste inte hur de ska ta sig ur det – de hade själva prövat med olika lösningar som inte 
fungerat. Några föräldrar beskev en känsla av skam för att de inte klarar av sina problem 
själva. Totalt har verksamheten tagit emot 127 föräldrar/föräldrapar till 131 barn sedan 
mottagningen öppnade hösten 2014 fram till sommaren 2016. Andelen pojkar och flickor var 

18 ”Tillägg till slutrapport ”Tidiga insatser i samverkan, skola och socialtjänst”, ”PROJEKTRAPPORT Tidiga 
insatser i samverkan, skola – socialtjänst”, ”Kartläggning och analys av barn och ungas situation i Luleå 2016 
samt förslag på tidiga insatser”,  ”Aktstudie, BUS 20 dyraste 2013”, ”Ärendestudier inom barn och 
utbildningsförvaltningen”
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ungefär lika stor. Enligt utvärderingen har man nått alla skolområden och största gruppen 
föräldrar har Föräldrasupporten träffat vid 3-6 tillfällen. Merparten av barnen var mellan 6 – 8 
år. 

Genom enkäter tilldrygt 90 föräldrar och 10 djupintervjuer framgår att föräldrarna är mycket 
nöjda med det stöd de fått och de verktyg de fått för att möta sina barn i olika situationer och 
med olika problematiker. Föräldrarna menar också att situationen är mindre konfliktfylld med 
sin barn efter att man varit i kontakt med FöräldraSupporten samt att barnen mår och fungerar 
bättre hemma, i skolan och med kamrater.

Verksamhetsmålen i FöräldraSupporten har en god måluppfyllelse enligt utvärderingen av 
projektet. Arbetet med FöräldraSupporten har burits två heltidstjänster fördelade på tre 
personer varav en tjänst är en kombinationstjänst och delas på två halvtider och utgöra 
kombinationstjänster: 50% Skola + 50% FöräldraSupporten samt 50% Socialtjänsten + 50% 
FöräldraSupporten. Syftet är att stärka samverkan mellan de nämnda aktörerna.19 I 
utvärderingen framgår dock att ”bemanningen har varit mindre än den var planerad i 
projektunderlagen då verksamheten har haft 50 % mindre personalresurser det senaste året. 
Det har inneburit att mindre tid lagts på marknadsföring såsom till exempel öppna 
föreläsningar. Det är viktigt att det finns tillräckligt med resurser både till administration och 
marknadsföring och – att ta emot föräldrar”20. Verksamheten har dock nått ut brett genom att 
använda olika kanaler och har nått föräldrar i ett tidigt skede som emellertid skulle kunna 
förstärkas ytterligare om samarbetet med skolan stärktes. Verksamheten har nått den avsedda 
målgruppen med stor träffsäkerhet. Personalen har varit framgångsrik i att vara tydliga med 
vad de erbjuder och föräldrarna beskriver ett varmt och flexibelt bemötande.21 

Metoder som har tillämpats inom FöräldraSupporten bygger också på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. I projektet refererar man också till studier där 
metoden använts med gott resultat. Metoden ifråga, CPS bygger på att tydliggöra att 
barn som får utbrott har kognitiva brister i förmågan till flexibilitet och hantering av 
frustration. Metoden ger konkret hjälp till föräldrar om hur de kan bemöta barnet i 
situationer som kan framkalla utbrott. Centralt är att föräldrar visar förståelse för 
barnets kognitiva brister och strävar efter problemlösning i samförstånd med barnet. 
Den nedsatta förmågan hos barnet kan orsakas av diagnostiserade neuropsykiatriska 
svårigheter, men även en försenad utveckling.22 I dokumentationen av 
FöräldraSupporten framgår också utvecklingsområden för verksamheten bl a genom 
att försöka nå föräldrar med utländsk bakgrund och föräldrar med egna 
funktionsnedsättningar, grupper som man inte nått under projekttiden.23 I samma 
dokument framgår att FöräldraSupporten kommer föreslås eller är på väg att 

19 Projektbeskrivning ”Tidiga insatser i samverkan, skola – socialtjänst”
20 ”Utvärdering av FöräldraSupporten i Luleå”. Luleå kommun 2016
21 Ibid
22Collaborative Problem Solving; CPS, eller på svenska: Problemlösning i samförstånd; PIS 

23 Tillägg till slutrapport ”Tidiga insatser i samverkan, skola och socialtjänst”
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implementeras till en ordinarie verksamhet.24 Sammanfattningsvis är 
Föräldrasupporten en verksamhet som uppfyller de mål som satts i projekt-
beskrivningen enligt den genomföra utvärderingen.25

Effekt och verksamhetsmål i Sportoteket

Effektmålen i avseende Sportoteket handlar om i vilken utsträckning man har nått ut till 
ungdomar generellt och påverkat dem att pröva på eller mer regelbundet börjat utöva olika 
sporter, särskilt bland ungdomar som kommer från en ekonomiskt utsatt bakgrund. ”Under det 
första året som utlåningsverksamheten var igång hade Sportoteket, Luleå 5437 utlån varav 
52% tjejer, 48% killar lånade, ca 2500 artiklar registrerade. Under projektets sista halvår (1 
feb 2016-1 aug 2016) hade Sportoteket, Luleå 7320 utlån varav 51 % tjejer, 49% killar 
lånade, ca 3500 artiklar registrerade. Totalt under projekttiden 12 757 utlån, varav 9752 av 
dessa var korttidsutlån”. 26 Man beskriver också att svinnet av utlånade artiklar som i stort sett 
obefintligt. Sportoteket har således nått ut med sin verksamhet till medborgare i Luleå. I 
utvärderingen framgår dock inte i vilken utsträckning som utlåningen omfattar barn och unga 
eller andra kategorier i befolkningen. Här kanske den i utvärderingen föreslagna 
digitaliseringen av utlåningssystemet skulle kunna utvecklas till att också vara ett 
analysverktyg för att kartlägga utlåningen i syfte att bedöma i vilken utsträckning man når 
olika målgrupper. Sportoteket är också utvärderats i ett examensarbete vid Ltu27i vilken man 
konstaterar att verksamheten har bidragit till att den ökar fysisk aktivitet och gemenskap 
genom att en idrott prövas och personen kommer in i nya gemenskaper. Verksamheten 
utjämnar skillnader genom att den minskar ekonomiska hinder för barn att idrotta. Den utgör 
en resurs som idrottsföreningar och skolor kan vända sig till för att låna utrustning man inte 
har råd med. Sportotekets verksamhet bidrar också till att förändrar inställning hos föreningar 
och andra idrottsverksamheter genom att den väcker frågor om deltagaravgifter, krav på barn 
och föräldrar att bidra till en verksamhets ekonomi genom att exempelvis sälja saker. 
Verksamheten har också bidragit till att uppnå hållbarhetsmål genom att den utlånade 
utrustningen repareras och återanvänds så lång tid som möjligt. 

När det gäller verksamhetsmål relaterade till Sportoteket och den särskilda 
folkhälsosatsningen så framgår av dokumentationen att det funnits en samverkan och 
nämndsövergripande perspektiv mellan projektägarna (Fritidsförvaltningen, 
Arbetsmarknadsförvaltning och Norrbottens Idrottsförbund). Sportoteket har också samverkat 

24 Ibid
25 25 ”Utvärdering av FöräldraSupporten i Luleå”. Luleå kommun 2016.
26 Projektrapport Sportoteket
27 Ryngmark, Savolainen & Svedjeholm, Sportoteket – En liten bit i rätt riktning, Luleå Tekniska Universitet 
2016
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med andra aktörer, exempelvis skola, kommunala bolag, idrottsföreningar och 
frivilligorganisationer för att nå ut och att genomföra med sin verksamhet. Tre sportotek har 
öppnat under projekttiden och ett fjärde är under uppstart. I dokumentationen av hur 
verksamheten är organiserad skulle det vara önskvärt att det mer systematiskt redovisades 
vilka olika funktioner som finns representerade i den organisation som presenteras, 
exempelvis vilka aktörer fanns i styrgruppen respektive projektgrupp samt vilka uppgifter och 
ansvar de hade i förhållande till varandra. Mycket av arbetet med Sportotekets verksamhet 
framstår enligt dokumentationen att vila på en engagerad projektledares insatser och mindre 
på en organisation där olika funktioner har avgränsade uppgifter och ett gemensamt ansvar för 
helheten i verksamheten. Detta intryck får också ett visst stöd från projektbeskrivningen där 
personalavgångar/personalbrist i ”Teamet” har inneburit att projektledaren också fått göra 
insatser med att sköta om utrustning och utlåning. Man identifierar också framtida utmaningar 
inom verksamheten där rekrytering av personal är en. Andra utmaningar är implementering 
med fler aktörer, digitalisering av utlåningssystem, nya samarbeten angående insamling av 
utrustning och uppstart av ett fjärde Sportotek. 

Slutsatser och diskussion

Om man summerar de ingående projekten i ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå 
kommun” så kan några slutsatser dras kring projekten. När det gäller D.I.O.R var den slutsats 
som drogs i utvärderingar och examensarbeten om D.I.O.R  att det var att projektet hade en 
god måluppfyllelse utifrån angivna målsättningar som också relaterade väl till de 
målsättningar som formulerats inom satsningen ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i 
Luleå kommun”. Även i denna utvärdering bedöms D.I.O.R  ha en god måluppfyllelse 
avseende effekter och verksamhet relaterat till den särskilda folkhälsosatsningen. 

Den slutsats som kan dras om Pyramiden i förhållande till de verksamhets och effektmål som 
formulerats i ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun” är att 
projektet/verksamheten har en god måluppfyllelse när det gäller effekter, dvs att både elever 
och samhälle stärkts av Pyramiden. När det gäller verksamhetsmålen kännetecknas Pyramiden 
av en nämnds och verksamhetsöverskridande samverkan som är väl planerad, organiserad och 
strukturerad och uppfyller därför väl de verksamhetsmål som finns formulerade i ”Medel för 
särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun”.

I projektet ”Tidiga insatser i samverkan” och delen ”Kartläggning av barn och ungas 
situation i Luleå 2016” finns en en god måluppfyllelse vad gäller effektmålen vilket innebär 
att man gjort värdefulla undersökningar och analyser över barn och ungas situation i Luleå 
och identifierat angelägna utvecklingsområden. Detta ligger också i linje med intentionerna i 
”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun”. När det gäller verksamhetsmålen 
har man utvecklat former och innehåll för samverkan men det återstår ett utvecklingsarbete 
med att tydliggöra funktioner och ansvar i det gemensamma arbetet för nå en hållbar struktur 
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för samverkan. En annan reflektion rör den statistiska analysen av barn och ungas situation är 
att de ingående datamaterialen möjligheter inte utnyttjas fullt ut. Lupp, CAN och 
Hälsosamtalet förser analysen med individdata (till skillnad från källor tillgängliga och 
exempelvis Folkhälsomyndigheten som erbjuder aggregerade data) vilket innebär att man kan 
öka både djup och precision om man utvecklar analysen med multivariata analystekniker som 
tillåter sambandsprövning. Man kan då avgöra vilken betydelse som olika risk och 
skyddsfaktorer har bland barn och unga i Luleå, vilka faktorer är av betydelse och vilka är 
mindre viktiga. Detta skulle innebära bättre underlag för att utveckla och införa olika insatser 
för barn och unga till gagn för deras hälsa. 

I den andra delen av projektet ”Tidiga insatser i samverkan”, så kan  FöräldraSupporten och 
om man relaterar utfallet i utvärderingen med målen för ”Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar i Luleå kommun” sägas ha en god måluppfyllelse. Verksamheten har haft 
effekt genom att stärka föräldrar och barn, man har nått rätt målgrupp och man har arbetat på 
ett sådant sätt som föräldrar som stöttande, varm och flexibelt. Man har också utgått från 
metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Den bild som framträder i dokumentationen av Sportoteket är att projektet har en god 
måluppfyllelse utifrån de effektmål som formulerats för projektet. Måluppfyllelsen vad gäller 
verksamhetsmålen är delvis svårbedömda. Å ena sidan har en omfattande utåtriktad 
verksamhet genomförts med informationsinsatser, närvaro vid olika arrangemang, 
samarabeten med flera olika aktörer. Å andra sidan är det svårt att bedöma vilken långsiktig 
hållbarhet som organiseringen av verksamheten har. I dokumentationen framstår den som 
sårbar genom att en stor del av verksamheten tycks vila enbart på projektledaren. Det är dock 
fullt möjligt att organiseringen av verksamheten inte är så sårbar som den framstår i 
dokumentationen utan bilden av verksamheten beror på knapphändig information om 
organisationen bakom Sportoteket. 

Då man via de enskilda projekten försöker bedöma helheten i satsningen ”Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar i Luleå kommun” så är bilden att den varit en framgångsrik satsning. I ett 
par av projekten har en ökad folkhälsa kunnat mätas genom studier/uppföljning av de 
personer som varit föremål för insatser. I andra projekt har observerbara (om än inte mätade) 
effekter blivit följden av den verksamhet som bedrivits. I de projekt där en socioekonomisk 
beräkning gjorts så framgår att kostnaderna för projekten har tjänats in på ca 3 år. Projekten 
har också haft långsiktiga målsättningar och ambitioner och ”D.I.O.R”, ”Sportoteket”, 
”Pyramiden” samt ”FöräldraSupporten” har övergått till att integreras i ordinarie 
verksamhet.28 Projekten har haft en nämndsövergripande organisation och i nästan samtliga 
fall har det funnits en tydligt beskriven organisation med olika nivåer och funktioner. 
Samtliga projekt har haft en samverkan med aktörer utanför den kommunala organisationen 
och därmed skaffat sig bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet genom att få en 
bredare uppslutning kring projektmål och sin förlängning den generella folkhälsosatsningen. I 

28 Uppgift från Luleå Kommun, ej från dokumentationen av projekten. 
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de projekt som arbetat med stärkande insatser riktade till enskilda individer (barn och 
föräldrar) finns en tydlig koppling och referenser till vetenskapliga kunskaper och beprövade 
erfarenheter.  Andra projekt hänvisar till mer generella eller näraliggande vetenskapliga 
studier, utredningar o dyl för att underbygga och avgränsa verksamheterna i projektet.

Återanknyter man till de frågeställningar som formulerades för denna metautvärdering kan 
den första frågan, om satsningen har haft några positiva effekter på folkhälsan för folkhälsan 
för barn och ungdomar besvaras jakande även om det inte alltid är mätbara effekter. Sådana 
framkommer först efter en längre tids arbete och kan möjligen bli synliga i uppföljande 
studier om några år. Den andra frågan handlade om satsningen lett till att nya verksamheter 
för barn och ungdomar utvecklats till fungerande och varaktiga kommunala verksamheter. Av 
utvärderingarna framgår att tre av projekten har integrerats i ordinarie verksamhet och att ett 
projekt delvis är integrerad i ordinarie verksamhet.  

En avslutande reflektion handlar om hur projektens utvärderingar är genomförda. De har 
sinsemellan tämligen olika struktur där samma innehåll hamnar på olika ställen eller att 
innehållet inte alltid motsvarar rubriken för avsnittet. I de flesta av utvärderingarna finns det 
mest väsentliga med medan en del projekt är något svårare att följa genom att det beskrivs i 
olika och delvis överlappande dokument. Inför framtida utvärderingar av projekt inom den 
särskilda folkhälsosatsningen vore det önskvärt med en enhetlig struktur på de utvärderingar 
och/eller dokumentation som görs av projekten.

För att sammanfatta folkhälsosatsningen så kan man beskriva den som att ha bestått av 
mycket ”verkstad”, dvs mycket arbete har nått barn och unga men att det återstår 
utvecklingsarbete vad gäller att stärka organisationen i ett par av projekten inom den särskilda 
folkhälsosatsningen.
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2016/1682-2.3.1.3

Eva-Stina Johansson

Personalkontorets yttrande över arbetsvärdering - 
fastställande av ny faktorplan och viktning
Ärendenr 2016/1682-2.3.1.3

Kommunledningsförvaltningen/personalkontorets förslag till 
beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa faktorplan och viktning 
gällande arbetsvärdering som därmed ersätter den tidigare 
faktorplanen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren varje år kartlägga och 
analysera löneskillnader mellan kvinnor och män, vilka utför arbete 
som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbeten kan betraktas som 
likvärdiga om de utifrån en sammantagen bedömning av de krav 
arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde. Bedömningen 
av kraven i arbetet ska göras med beaktande av kriterier som 
kunskaper och färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. 

För att värdera arbeten i enlighet med Diskrimineringslagen krävs en 
faktorplan med viktning som grund för bedömningen. Syftet är att 
uppdatera faktorplanen och viktningen inom arbetsvärderingen för att 
uppnå en så kvalitativ och objektiv bedömning som möjligt.

Beskrivning av ärendet
Faktorplanen innehåller ett antal faktorer med en viktning i %, se 
bilaga. 

Nuvarande faktorplan och viktning beslutades år 2005 av 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Faktorplanen och 
viktningen bygger på HAC-systemet, en grundmodell för 
arbetsvärdering som utvecklades av Arbetslivsinstitutet i slutet av 90-
talet. HAC-systemet anpassades efter Luleå kommuns förutsättningar. 

Med anledning av att det gått många år sedan dess har det varit 
aktuellt att se över faktorplanen för att den ska spegla organisationens 
arbeten som de ser ut idag. I samband med upphandling och införande 
av ett digitalt verktyg för arbetsvärdering och lönekartläggning, har 
företaget Sysarb förmedlat en rekommendation till faktorplan som 
används av majoriteten av deras kunder (ca 120 kommuner). Sysarb 
baserar sin faktorplan på Diskrimineringslagen och DO:s  
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Eva-Stina Johansson

rekommendationer. I samband med införandet av ny faktorplan och 
det digitala systemet kommer behov finnas av att på nytt genomlysa 
arbetsvärderingen i sin helhet. 

Arbetsgivaravdelningen har sett över nuvarande faktorplan i relation 
till Sysarbs rekommenderade faktorplan och kommit fram till ett 
förslag till ny faktorplan för Luleå kommun.

Beslutsunderlag
 Sammanställning av Sysarbs rekommenderade faktorplan, Luleå 

kommuns nuvarande faktorplan och förslag till ny faktorplan 
Luleå kommun.

Eva-Stina Johansson
HR-strateg

Beslutet skickas till
Arbetsgivaravdelningen
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Sysarbs faktorplan, Luleå kommuns (LK) nuvarande faktorplan och förslag till ny faktorplan

Sysarbs faktorer Viktning LK:s faktorer Viktning Faktorer i ny faktorplan Ny viktning

Teoretiska kunskapskrav 20 % Utbildning 20 % Utbildning 20 %

Arbetsrelaterad 
erfarenhet

5 % Upplärning/fortbildning 6 % Arbetsrelaterad erfarenhet 5 %

Fysiska färdigheter 4 %
Sociala 
färdigheter/förmågor

10 10 % Sociala färdigheter 10 % Sociala färdigheter 10 %

Intellektuella färdigheter 15 % Intellektuella färdigheter 10 % Intellektuella färdigheter 13 %

Summa Kunskaper och 
färdigheter

50 % 50 % 48 %

Ansvar för arbetsledning 12 % Ansvar för arbetsledning 9 % Ansvar för arbetsledning 12 %

Ansvar för verksamhet 12 % Ansvar för planering, 
utveckling och resultat

12 % Ansvar för verksamhet 12 %

Ansvar för människor 8 % Ansvar för människor 9 % Ansvar för människor 8 %

Ansvar för resurser 8 % Ansvar för materiella värden 
och information

5 % Ansvar för resurser 8 %

Summa Ansvar 40 % 35 % 40 %

Fysiska förhållanden 2 % Fysiska förhållanden 5 % Fysiska förhållanden 4 %

Psykiska förhållanden 8 % Psykiska förhållanden 10 % Psykiska förhållanden 8 %

Summa Arbetsförhållanden 10 % 15 % 12 %

Total summa 100 % 100 % 100 %
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Kommentarer till det nya förslaget

Utbildning
Sysarbs och Luleå kommuns faktorplaner är likvärdiga i denna faktor och vårt 
förslag innebär ingen förändring.

Arbetsrelaterad erfarenhet
Luleå kommuns faktorplan har förutom arbetslivserfarenhet riktat fokus på 
upplärning och fortbildning. Vi ser att fortbildning numera är en naturlig del 
inom de flesta yrkesgrupper. Vi ser att det är svårt att bedöma vilka yrken som 
kommer att kräva mer eller mindre fortbildning i framtiden, bl a mot bakgrund 
av möjligheter att rekrytera medarbetare som har den erfarenhet som krävs för 
att fullständigt verka i ett yrkesuppdrag. Vi bedömer att Sysarbs fokus på 
arbetsrelaterad erfarenhet är mer relevant och renodlat i förhållande till dagens 
arbetsliv. Vi föreslår en sänkning från 6 % till 5 %.

Fysiska färdigheter 
Sysarb rekommenderar att denna aspekt är en del av faktorn fysiska 
förhållanden. Vi ser att faktorn inte tillför något väsentligt i arbetsvärderingen, 
eftersom vissa av de krav som ställs i faktorn fysiska färdigheter 
överensstämmer med egenskaper som finns i faktorn fysiska förhållanden. 
Detta kan exempelvis vara muskelstyrka och muskelanspänning. Vi föreslår 
därför att faktorn fysiska färdigheter ingår i faktorn fysiska förhållanden. 

Sociala färdigheter
Sysarbs och Luleå kommuns faktorplaner är likvärdiga i denna faktor och vårt 
förslag innebär ingen förändring.

Intellektuella färdigheter
Vi ser att kraven har ökat på självständig analytisk förmåga och komplex 
problemlösning i flertalet yrkesgrupper. Det innebär ofta att kraven på 
initiativtagande och helhetssyn har ökat. Vi föreslår därför en höjning av 
viktningen från 10 % till 13 % för faktorn.  

Ansvar för arbetsledning 
Sysarb har en högre viktning än Luleå kommun och vi föreslår en höjning från 
9 % till 12 %. Detta mot bakgrund av ledarskapets stora betydelse för bland 
annat medarbetares arbetsmiljö och hälsa, exempelvis mot bakgrund av nya 
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Ledarskapet är en 
profession i sig som ger förutsättningar för medarbetarskap och verksamhetens 
resultat och kvalitet.
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Luleå kommun har idag sex nivåer inom denna faktor medan Sysarb har 
reducerat antalet till fem. Vi ser att fem nivåer är en tillräcklig indelning för att 
spegla organisationens behov. Nivåerna är tydligt beskrivna i Sysarbs 
faktorplan och vi föreslår därför att övergå till fem nivåer i det nya förslaget. 

Ansvar för verksamhet
Sysarbs och Luleå kommuns faktorplaner är likvärdiga i denna faktor och vårt 
förslag innebär ingen förändring förutom att namnet på faktorn byts till ansvar 
för verksamhet.

Ansvar för människor
Luleå kommun har en högre viktning än Sysarb. Vi föreslår en viktning på 8 % i 
likhet med Sysarb. 

Ansvar för resurser 
Vi anser att Sysarbs beskrivning av det immateriella ansvaret är mer 
välformulerat och har även tagit hänsyn till den digitala utvecklingen. Sysarb 
har en högre viktning av faktorn än Luleå kommun. Sysarbs motivering till att 
ansvar för människor och resurser har samma viktning är att en värdering ska 
vara så objektiv som möjligt. Skillnader i ansvar mellan olika yrken bör snarare 
framgå av själva nivåindelningen (1-5) inom respektive faktor (ansvar för 
människor och resurser), istället för i viktningen. Vi delar Sysarbs syn att det 
bör finnas en balans mellan de båda dimensionerna och föreslår därför en 
höjning till 8 %. Exempelvis innebär ofta tekniskt arbete och 
myndighetsutövning, exempelvis miljöprövning och projektering, samt ansvar 
för information/datasystem ett indirekt ansvar som kan ha konsekvenser för 
tredje man.

Fysiska förhållanden
Som nämnts ovan föreslår vi att ta bort faktorn fysiska färdigheter eftersom den 
till viss del ingår i denna faktor. Anledningen till att Sysarbs faktorplan har en 
så liten viktning som 2 % på denna faktor är att det är vanligt förekommande 
idag att verksamheter såsom lokalvård, måltider och räddningstjänst inte 
längre bedrivs i egen regi i kommuner. På grund av att det är yrken med stora 
krav på fysiska färdigheter, har det inte längre varit av lika stor betydelse att 
spegla liknande färdigheter i arbetsvärderingen. Eftersom dessa yrken finns 
inom vår verksamhet bör fysiska förhållanden också ha en relevant viktning. Vi 
föreslår därför en högre viktning än Sysarb men samtidigt en liten minskning 
från 5 % till 4 %.

Psykiska förhållanden
Vi vill bibehålla skillnaden i viktning mellan psykiska och fysiska förhållanden 
och föreslår därför en minskning från 10 % till 8 %. 
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2017-6

Mats Karlsson

Kommunledningsförvaltningen - intern kontroll 2017
Ärendenr 2017-6

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intern kontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp har upprättat en risk- och 
väsentlighetsanalys över förvaltningens verksamhet, i vilken två 
kontrollmoment tagits fram för 2017. Kontrollmomenten är:

– Säkerställa att det finns kommunicerad rutin för beställning och attestering 
som följs.

– Säkerställa att fakturor betalas på förfallodagen.

Beslutsunderlag
 Sammanfattande dokument över riskbedömning och framtagna 

kontrollmoment 

Mats Karlsson
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Intern kontroll 2017 - Kommunledningsförvaltning 
 

 

Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut Period 

Säkerställa att det finns 
kommunicerad rutin för 
beställning och 
attestering som följs  

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera 
risk 

2017 

Säkerställa att fakturor 
betalas på förfallodagen  

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera 
risk 

2017 

Funktionsbrevlådor -
 Ankommet ska läsas 
varje arbetsdag och 
återkopplas inom två 
arbetsdagar  

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera 
risk 

2017 

Informationsuppdatering 
- Tillgängliggjord 
information på våra 
webbplatser är korrekt 
och aktuell  

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera 
risk 

2017 

Personakten - Rutiner 
ska finnas på varje 
kontor för att säkerställa 
att de handlingarna som 
ska finnas i personakten 
också gör det.  

1. Osannolik 4. Allvarlig 4 Acceptera 
risk 

2017 

 

Förvaltningens ledningsgrupp har vid möte 161217, utifrån en riskbedömning, gjort ovanstående 

bedömning: 

 

Säkerställa att det finns kommunicerad rutin för beställning och attestering som följs 

Kommunens inköpsriktlinjer för varor, tjänster och entreprenader 

Elektronisk handel är kommunens huvudsakliga inköpsverktyg. Detta innebär att det som finns i e-

handelssystemet ska beställas där. 

 

E-rekvisitioner ska användas som underlag för alla köp som inte kan göras via e-handel. Exempelvis 

inköp via extern webbshop, telefonorder, mailorder eller när hämtköp görs hos någon leverantör. 

När det inte är möjligt eller lämpligt att använda sig av e-handel eller e-rekvisition krävs undantag från 

rutinen. För att ett köp ska hamna på undantagslistan så ska nedanstående kriterier uppfyllas och 

godkännas skriftligen av kommunens inköpschef. 

 

Köpet ska inte strida mot Luleå kommuns policy och riktlinjer för inköp 

Köpet ska finnas dokumenterat enligt uppsatta dokumenterade rutiner och följa kommunens 

attestreglemente. 

 

Endast avropare, behöriga beställare och direktupphandlare har rätt att göra inköp i Luleå kommun och 

göra direktupphandlingar. 
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Säkerställa att fakturor betalas på förfallodagen 

Utfall jan-nov 2015 (12,6 % betalades inte i tid) jämfört med jan-nov 2016 (8,5 % betalades inte i tid). 

Trots en förbättring behöver rutinerna kontrolleras. 
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2016/1647-2.4.2.1

Jan Öström Ekonomichef

Ram för upplåning för kommunala bolag 2017
Ärendenr 2016/1647-2.4.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under år 

2017 fatta beslut om nyupplåning och att öka kommunens skulder år 2017 
med högst 600 mkr.

2. Kommunstyrelsen får rätt att under år 2017 fatta beslut om omsättning av 
lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning under 
år 2017. Rätt att fatta beslut i upplåningsärenden framgår av 
kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt den nyligen fastställda strategisk plan och budget för 2017-2019 
framgår ett betydande behov av nyupplåning. Behovet under 
planeringsperioden motsvarar drygt 1,2 mdkr. För 2017 bedöms 
nyupplåningsbehovet hamna på c:a 600 mkr. 

Ekonomikontoret har upprättat förslag till beslut som innebär att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2017 
fatta beslut om nyupplåning och att öka kommunens skulder år 2017 med 
högst 600 mkr. Vidare får kommunstyrelsen rätt att under år 2017 fatta beslut 
om omsättning av lån motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 
2017. 

Jan Öström Ekonomichef
 
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
LuleBo AB
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Jan Öström, Ekonomichef

Ram för kommunal borgen 2017
Ärendenr 2016/1646-2.4.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå 
borgensåtaganden för LuleBo AB:s låneförpliktelser med maximalt 
2 950 mkr under 2017 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 
636 mkr och bolaget bedömer att borgensåtagandet med anledning av 
ovanstående förändringar behöver utökas med c:a 300 mkr under 2017. Totalt 
borgensåtagande vid utgången av 2017 föreslås därför sättas till maximalt 
2 950 mkr. För borgensåtaganden utgår borgensavgift enligt finanspolicyn 
med 0,3%. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige 
beslutar om en maximal ram för det kommunala borgensåtagandet för LuleBo 
AB för 2017 med 2 950 mkr och att beslutanderätten inom denna ram 
delegeras till kommunstyrelsen.

Jan Öström, Ekonomichef
 
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, LuleBo AB
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2015/271-008

Emma Breheim

Yttrande över medborgarförslag om krav på svenskt 
kollektivavtal vid upphandling
Ärendenr 2015/271-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och komplettera 
kommunkoncernens policy för inköp med krav på arbetsrättsliga villkor i 
upphandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Jan Englund föreslår i medborgarförslag 2015-03-05 att kommunen i sina 
inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt 
kollektivavtal ska ingå.

Inköpskontoret har berett ärendet och föreslår att Luleå kommun börjar ställa 
arbetsrättsliga krav avseende lön, semester och arbetstid. För att definiera 
kraven ska Upphandlingsmyndighetens kriterier och kontraktsvillkor 
användas. Om Upphandlingsmyndigheten har tagit fram krav för den vara 
eller tjänst som upphandlas, ska arbetsrättsliga villkor definieras och anges i 
förfrågningsunderlaget som särskilda kontraktsvillkor. Kommunkoncernens 
policy för inköp kompletteras därav med krav på arbetsrättsliga villkor.

Beskrivning av ärendet
Frågan om det är möjligt att kräva arbets- och anställningsvillkor i nivå med 
svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling har varit omdiskuterad 
under lång tid. Det är inte förenligt med lagstiftningen om upphandling att 
kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under 
avtalsperioden. Däremot är det möjligt att ställa kollektivavtalsliknande 
villkor i en upphandling som särskilda kontraktsvillkor, d.v.s. att villkoren 
ska vara uppfyllda när uppdraget genomförs.

Regeringen föreslog i sin proposition 2015/16:195 (17 kap. 2-5 § )att en 
upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska 
fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som 
arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras. 
Myndigheten ska även kräva att leverantören säkerställer att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller 
de villkor som har ställts om lön, semester och arbetstid. I propositionen anges 
att det kan anses vara behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor inom 
sektorerna bygg, transport och städtjänster.
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I propositionen föreslogs också att myndigheten får ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor. Dessa kan avse försäkringar, tjänstepension, annan 
ledighet än semester eller annat. 

Nivåerna på villkoren om lön, semester och arbetstid ska anges enligt de 
lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 
Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska 
dock alltid motsvara de nivåer som följer av lag.

Riksdagen biföll inte förslagen om arbetsrättsliga villkor i det nya regelverket 
för offentlig upphandling vilket innebär att nya LOU, LUF, LUFs och LUK 
träder i kraft 1 januari med dessa krav exkluderade.

Upphandlingsmyndigheten anser att det i praktiken kan vara en utmaning för 
enskilda upphandlande myndigheter att ställa arbetsrättsliga krav eftersom de 
är mycket komplexa och omfattande. De har fått ett uppdrag från regeringen 
att ta fram upphandlingskriterier för att främja sunda arbetsvillkor. I oktober 
2016 publicerades förslag på arbetsrättsliga villkor för taxiförare och 
myndigheten planerar att publicera liknande vägledningar löpande.

Inköpskontoret bedömer att det är mycket resurs- och kompetenskrävande att 
ställa arbetsrättsliga villkor i samtliga upphandlingar. Dels på grund av 
mängden kollektivavtal, dels på grund av komplexiteten att väga 
kollektivavtalen mellan varandra för att välja lämpliga krav att ställa. Därtill 
kommer uppföljningen som kan bli mycket tidskrävande och komplicerad. 
Uppföljningen är dessutom avgörande för att kraven ska få önskad effekt.

Inköpskontoret anser att det är lämpligt att arbetsrättsliga villkor om lön, 
semester och arbetstid ställs i de branscher där Upphandlingsmyndigheten 
har tagit fram vägledning och kriterier, exempelvis inom bygg, transport och 
städtjänster. Därför bör den nu gällande policyn för inköp i Luleå 
kommunkoncern kompletteras med avsnittet:

Arbetsrättsliga villkor
Samtliga upphandlande myndigheter och enheter inom kommunkoncernen skall ställa 
krav på att leverantör eller underleverantör som denne anlitar, ska uppfylla 
arbetsrättsliga krav avseende lön, semester och arbetstid inom de branscher där de 
anses behövligt, exempelvis inom bygg, transporter och städtjänster.

För att definiera kraven ska Upphandlingsmyndighetens kriterier och kontraktsvillkor 
användas. Om Upphandlingsmyndigheten har tagit fram krav för den entreprenad, 
vara eller tjänst som upphandlas, ska arbetsrättsliga villkor om lön, semester och 
arbetstid definieras och anges i förfrågningsunderlaget som särskilda kontraktsvillkor.
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Emma Breheim

Emma Breheim
Inköpschef

Beslutsunderlag
 Policy för inköp i Luleå kommunkoncern (2014-02-24)

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå kommunföretag AB
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••• Policy

Inköp
Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-24
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Förutsättningar

Kommunkoncernen består av ett antal upp-
handlande myndigheter som lyder under de 
lagar som styr offentlig upphandling.

Inköpspolicyn beskriver kommunkoncernens 
regelverk för inköpsprocessen, där kommunsty-
relsen är beslutande instans.

Inköpsprocessen innefattar upphandling, an-
skaffning (inköp), leverans, fakturahantering 
och uppföljning.

Inköpspolicyn för Luleå kommunkoncern fast-
slår den yttre ram som gäller för kommunens 
styrelser, nämnder och bolag.

Beslut att göra avsteg från policyn och krav 
som där framgår ska tydligt motiveras av verk-
samheten.

Kommunen och dess bolag benämns i denna 
policy som kommunkoncernen. Med ”kommu-
nen” avses förvaltningsorganisationen.

Övergripande förhållningssätt

Kommunkoncernens resurser ska användas 
effektivt. Behovet av varor, tjänster och entre-
prenader ska tillgodoses till lägsta möjliga total-
kostnad.

Inköpsprocessen ska ta hänsyn till Luleå 
kommuns vision och styrande dokument och 
präglas av kommunens värdegrund - ansvars-
tagande, kompetens och engagemang. Inköps-
processen ska hanteras på ett hållbart sätt ur ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Förvaltningschefer och kommunala bolagsche-
fer ska ansvara för att gällande lagstiftning, 
inköpspolicy och inköpsriktlinjer följs. För 
att uppnå en effektiv inköpsprocess för varor, 
tjänster och entreprenader ska avrop ske från 
upphandlade avtal och avtalade beställningsru-
tiner tillämpas.

Alla som handlägger inköp ska ha erforderlig 
kompetens om den lagstiftning och de regel-
verk som berör offentlig upphandling.

Inköp av varor, tjänster och entreprenader ska 
vara en viktig del i kommunkoncernens verk-
samhetsprocesser. Förvaltningar och bolag ska 
vara engagerade i utvecklingen av en effektiv 
inköpsprocess.

Kommunkoncernen ska agera för en bestående 
marknad med väl fungerande konkurrens.

Inköpsavdelningens               
roll och ansvar

Inköpsavdelningen svarar för att ha ett helhets-
perspektiv över kommunens inköpsprocess 
av varor och tjänster samt dess stödprocesser. 
Tillsammans med förvaltningsorganisationen 
ska inköpsavdelningen strategiskt samordna, 
effektivisera och följa upp kommunens inköps-
process i enlighet med policy och riktlinjer.

För koncernbolagen har inköpsavdelningen en 
stödjande roll avseende inköpsprocessen.

Inköpsavdelningen verkar för minimerad to-
talkostnad av varor och tjänster, vilket frigör 
resurser för ett ökat kundvärde.

Inköpsavdelningen ansvarar för strategisk sam-
ordning av varu- och tjänsteupphandlingar till 
kommunens förvaltningar. Entreprenader med 
tillhörande konsulttjänster är undantagna från 
denna samordning.

Kommunens bolag ska så långt det är möjligt 
delta i samordningen.

 

Verksamhetens inköpsansvar

Förvaltningar och bolag ska kontinuerligt följa 
upp sin inköpsprocess och aktivt förbättra verk-
samhetens inköpsbeteende. Samtliga enheter 
inom kommunkoncernen skall ha en utsedd 
inköpssamordnare som är drivande i detta ar-
bete. Förvaltningschef/bolagschef ansvarar för 
att utse inköpssamordnare.

Inköpssamordnaren är förvaltningens/bolagets 
kontaktperson mot inköpsavdelningen i frågor 
som avser inköpsprocessen.

 

Sociala krav

Samtliga upphandlande enheter inom kom-
munkoncernen skall ställa krav på att leveran-
tör eller underleverantör, som denne anlitar, 
inte i sin affärsverksamhet diskriminerar någon 
på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder, religion eller annan 
trosuppfattning eller av sådana skäl otillbörligt 
särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. 
Därtill ska leverantör eller underleverantör 
säkerställa att produktionen av upphandlade 
varor har skett på ett sätt som är förenligt med 
ILO:s kärnkonventioner om grundläggande 
rättigheter i arbetslivet.
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Kommunkoncernen skall i sin upphandling ta 
vederbörlig hänsyn till Barnkonventionens reg-
ler. I ramavtal skall särskilt betonas krav på att 
företag inte använt sig av barnarbete vid fram-
ställning av produkterna.

 

Krav på meddelarfrihet

Vid upphandling av kommunal verksamhet är 
det av väsentlig betydelse för Luleå kommun 
att leverantörens anställda omfattas av med-
delarfrihet, liknande den grundlagsskyddade 
meddelarfrihet som gäller för kommunens an-
ställda inom motsvarande verksamhetsområde. 
Detta innebär bland annat att leverantören för-
binder sig att, med undantag för vad som ned-
an anges, inte ingripa mot eller efterforska den 
som lämnat meddelande för offentliggörande i 
tryckt skrift, radioprogram eller motsvarande. 
Förbindelsen gäller inte de delar av leveran-
törens verksamhet som inte omfattas av detta 
avtal.

Gäller det enligt lag eller författning särskilda 
undantag som utgör hinder för uppgiftsläm-
nande, exempelvis lagen om skydd för företags-
hemligheter, ska det som sagts ovan inte gälla.  

Kommunen har rätt att häva avtalet i förtid 
om leverantören i väsentligt avseende eller vid 
upprepade tillfällen brutit mot ovan angiven 
förbindelse.

Miljökrav

För att definiera miljökrav ska Konkurrens-
verkets vägledning för hållbar upphandling 
användas. Om Konkurrensverket har tagit fram 
krav för den vara eller tjänst som upphandlas, 
ska miljökrav definieras och anges i förfråg-
ningsunderlaget.

 

Beslutsformer

Anskaffning av varor och tjänster kan ske via 
tre former av beslut:

- upphandlingsbeslut

- beslut om avrop från inköpscentral

- anskaffningsbeslut

Med upphandlingsbeslut avses tilldelning av 
kontrakt för olika varu- och tjänstegrupper, så-
som ramavtal eller enskilda kontrakt.

Upphandlingsbeslut fattas av kommunsty-
relsens arbets- och personalutskott för alla 
kontrakt som omfattar mer än en förvaltning/
bolag.

Facknämnd/ bolagsstyrelse kan fatta egna 
upphandlingsbeslut under förutsättning att 
upphandlingen enbart avser eget behov. Be-
slutanderätten är reglerad i kommunstyrelsens 
och berörda nämnders reglementen och dele-
gationsordningar. För bolagens del regleras be-
slutanderätten i bolagens delegationsordningar. 
Inköpschefen kontrasignerar alla avtal för kom-
munkoncernen som upphandlas via inköpsav-
delningen.

Vid beslut om delegation till tjänstemän skall 
formerna för delegationsbesluten fastställas. 
Delegationsbesluten ska löpande anmälas till 
respektive styrelse och nämnd.

Med beslut om avrop från inköpscentral avses 
avropsanmälan från någon av de inköpscen-
traler där den upphandlande myndigheten är 
avropsberättigad. Avrop sker enligt beslutande 
nämnds eller bolagsstyrelses delegations- eller 
beslutsordning. För att säkerställa att verksam-
hetsspecifika och övergripande krav såsom 
policy och riktlinjer i tillräcklig utsträckning 
är tillgodosedda, ska beslutet att avropa från 
inköpscentral innefatta en motivering där skä-
len för att inte göra egen upphandling tydligt 
framgår.

Med anskaffningsbeslut avses verkställighet-
sbeslut d v s avrop på ramavtal eller specifika 
köp inom ramen för fastställda budget- och 
verksamhetsmål.

Inköpsriktlinjer

Kommunens inköpsriktlinjer kompletterar in-
köpspolicyn och gäller för förvaltningsorgani-
sationen. De beskriver inköpsprocessen i detalj 
samt fastställer olika normer och bestämmelser 
utöver vad som anges i inköpspolicyn. 

Inköpsriktlinjer för förvaltningsorganisationen 
beslutas av kommunchefen.

De kommunala bolagen fastställer egna riktlin-
jer inom inköpspolicyns ramar.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-03-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 81

Medborgarförslag om att Luleå kommun i sina inköps- och 
upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt 
kollektivavtal skall ingå
Ärendenr 2015/271-008

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

Sammanfattning av ärendet
Jan Englund föreslår i medborgarförslag 2015-03-05 att kommunen i sina 
inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt 
kollektivavtal ska ingå. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Jan Englund

Beslutet skickas till
Jan Englund
Kommunstyrelsen
Kansliet
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-01-02

 
2016/916-1.5.2.1

Emma Breheim

Inköpskontorets yttrande över medborgarförslag om inköp 
av drivmedel
Ärendenr 2016/916-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att kommunen utreder varifrån de drivmedel 
kommunen köper in kommer ifrån och att krav ställs på leverantörer av 
drivmedel att redovisa detta.

Inköpskontoret har berett ärendet och funnit att det är mycket komplext att 
fastställa ursprunget av fossila bränslen. Luleå kommun arbetar aktivt med att 
minska beroendet av fossila bränslen genom exempelvis satsning på biogas 
och andra bränslen.

Inköpskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås då det inte är praktiskt 
möjligt att följa upp ursprunget och ha full spårbarhet från källa till kund för 
de fossila drivmedlen. 

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att kommunen utreder varifrån de drivmedel 
kommunen köper in kommer ifrån och att krav ställs på leverantörer av 
drivmedel att redovisa detta.

Kommunen har i dagsläget avtal med tre leverantörer gällande drivmedel för 
kommunens fordon: 
- OK-Q8 AB 
- Preem AB 
- Circle K Sverige AB

Inköpskontoret har utrett ärendet och funnit att ursprung av drivmedel inte 
har med de upphandlade drivmedelsbolagen att göra. Det beror på att alla 
Sveriges drivmedelsbolag har ett depåallianssamarbete vilket innebär att man 
förser varandra med produkter beroende av geografiskt läge. 

Det är otydligt vad som gäller kring begreppet ursprung för fossila 
komponenter då direktivet är otydligt. Därför är det inköpslandet, det vill 
säga varifrån produkten är köpt som krävs som ursprung då det avser färdiga 
drivmedel. Det saknas ett internationellt regelverk för att fastställa ursprunget 
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Emma Breheim

och ha full spårbarhet från källa till kund för de fossila drivmedlen. I 
dagsläget har världsmarknaden för råolja och oljeprodukter en komplex 
struktur som bygger på att det är kvaliteten som regleras - inte ursprunget. 
Där kan anges varifrån den produkt man köpt in senast är lastad, men inte 
med säkerhet säga vilken ursprung den råoljan har eller varifrån den råoljan 
som använts för att raffinera produkter kommer ifrån. I teorin kan det 
innebära att råoljan utvunnits i ett land, transporterats till ett annat land och 
sedan sålts vidare därifrån. Även färdiga produkter som bensin och diesel som 
importeras från Östersjöregionen t.ex. Finland, även där är Ryssland en 
dominerande råoljeleverantör.

Råolja är en ändlig resurs som utvinns, den finns helt enkelt där den finns. 
Ryssland är tillsammans med Saudiarabien ett av världens största 
oljeproducerande länder. USA är också en stor producent men de har ett 
exportförbud på råolja. Kanada har oljereserver i form av mycket 
dyrutvunnen oljesand vilket inte är ett bra miljöalternativ. Tillgången på råolja 
i Nordsjön är begränsad. Sverige har egna oljefyndigheter utanför Gotland 
som Sveriges regering valt att inte prospektera, därför finns det inga 
petroleumprodukter baserade på svensk råolja.

De petroleumprodukter som säljs i Sverige har sitt ursprung från framförallt 
råolja från Nordsjön (Norge, Danmark, England) och Ryssland. Det beror 
bland annat på att de är oljeproducerande områden som ligger nära Sverige 
vilket i sin tur betyder korta transporter, största möjliga säkerhet samt minsta 
möjliga miljöpåverkan. 

Sanktion mot terrorism
FN:s säkerhetsråd har med bindande verkan för medlemsländerna infört två 
separata så kallade sanktionsregimer för att motverka internationell terrorism. 
EU:s medlemsländer genomför dessa sanktionsregimer gemensamt i 
gemensamma ståndpunkter och EG-förordningar. Det finns en rad olika 
länder1 som FN driver sanktion mot.

Sanktionsregimerna gäller för alla länder i hela EU i syfte att frysa tillgångar 
för personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandling 
eller samröre med terrorister eller terroristorganisation såsom IS.

Biodrivmedel
Vad gäller biodrivmedlen, finns idag ett tydligt regelverk som ger en 
spårbarhet till ursprungskällan. Det finns en hållbarhetslag som reglerar detta 
och som justerar hur återförsäljare ska ha kontroll över ursprungslandet och 
kontrollera hela kedjan så långt det är möjligt.

1 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-
sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-terrorism/.  
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Vad gör Luleå kommun?
Förutom fossila drivmedel så har Luleå kommun egen biogasanläggning där 
LLT tankar sina bussar och en del av kommunens övriga verksamheter tankar 
sina tjänstefordon. Detta minskar vårt beroende av diesel eller bensin. 

Kommunen har sedan ett år tillbaka undersökt möjligheterna till andra 
förnybara drivmedel. Idag så köper vissa kommunala bolag HVO som bränsle 
till sina fordon. HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor och är en syntetisk 
tillverkad diesel baserad på palmfri slaktavfall och som man förenklat kan 
säga är en kopia på fossil diesel med en koldioxidreduktion på upp till 90 %. 
Efterfrågan är så stor på HVO i Sverige just nu har det kommit in stora 
mängder av PFAD HVO det vill säga en restprodukt av Palmolja. De 
etablerade drivmedelsbolagen (OKQ8, Preem, Circle K) har valt att inte 
acceptera PFAD då den första produktionen av palmolja inte är certifierade 
och kan då inte spåras.

Luleå kommun är med i Borgmästaravtalet, ett avtal för kommun inom EU 
som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet. Det innebär att 
kommunen gör åtgärder för att koldioxidutsläppen ska minska med 60 % 
mellan 1995 och 2030. På så sätt kommer vi också minska vårt beroende av 
fossilbränsle.

Emma Breheim
Inköpschef

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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 Kommunfullmäktige 2016-08-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 184

Medborgarförslag om Luleå kommuns inköp av drivmedel
Ärendenr 2016/916-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att kommunen utreder varifrån de drivmedel 
kommunen köper in kommer ifrån och att krav ställs på leverantörer av 
drivmedel att redovisa detta.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid 2016.4027

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kommunstyrelsen
Kansliet
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2016/1224-2.5.0.1

Juan Juan Lu

Beslut om avrop gällande VA-material
Ärendenr 2016/1224-2.5.0.1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens inköpskontor har tagit in anbud på VA-
Material för Luleå och Piteå kommun, då nuvarande ramavtal för Luleå 
kommun redan har löpt ut. Uppskattad volym för varorona är cirka 36 mkr 
under avtalsperioden. Stadsbyggnadsförvaltningen omfattas av 
upphandlingen. Beslutet från KSAU 2016-09-12 har blivit överklagat och 
upphandling gjorts om.

Inkomna anbud redovisas på sammanträdet.
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