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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 19 december 2016
Ärendenr 2015/1692-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges kommuner 
och landsting
2016-12-01

Hid.nr. 2016-6593
Inbjudan till Cykelkonferensen 2017, Jönköping 
2017-05-09 - 10
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§ 179

Medborgarförslag om att Luleå kommun profilerar sig som 
en social hälsokommun
Ärendenr 2015.229-008

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

1. bifalla medborgarförslaget i avseendet bostad först.  
2. i övrigt avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Maria Lendi föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommun profilerar sig 
som en social hälsokommun. Maria Lendi anför att man strävar efter 
mänskliga rättigheter och social inkludering. Vidare föreslår Lendi att man 
börjar med missbrukarna som ofta förlorar sin bostad. Ett projekt vid namn 
bostad först har startats i ett tio-tal kommuner. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en plan för missbruk och beroende 
området i Luleå och av Socialförvaltningen.  Planen kommer att beslutas 
under hösten/vinter år 2016 i Socialnämnden och sträcker sig mellan åren 
2016–2022. Planen är inriktad på tidiga och förebyggande insatser, öppenvård 
och hemmaplanslösningar samt integrering och jämlik och jämställd vård. 
Flera av de förslag Maria Lendi har föreslagit i medborgarförslaget finns med 
som formulerade mål, i planen för missbruks- och beroendeområdet. Bostad 
först är en av metoderna som föreslås för att förstärka integreringen i 
samhället. Förslaget till plan har tagits fram i samverkan med Norrbottens 
länslandsting, brukarorganisationer, representanter från olika verksamheter 
inom Socialtjänsten och via synpunktsinhämtning från Tillgänglighetsrådet 
och Kommunens pensionärsråd.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har under 2016 arbetat med att ta fram ett förslag till plan 
inom missbruksområdet. Förslaget till planen för missbruks och 
beroendeområdet bygger på regeringens samlade strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016—2010, Nationella riktlinjer 
för missbruks-och beroendevården samt Luleå kommuns vision 2050 program 
A och B. 

Program A – alla jämlika , ska leda till att sociala förutsättningar och 
hälsoläget förbättras för alla och att sociala skillnader i hälsa minskar. 
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Program B innebär att alla, utifrån sina personliga förutsättningar ska ha 
möjlighet till ett meningsfullt och socialt aktivt liv. 

Planen vänder sig främst till de verksamheter inom socialförvaltningen som 
möter barn, unga och vuxna som berörs av riskbruk, missbruk eller beroende i 
tidigt, akut skede eller för eftervårdsbehandling och stöd. En utgångspunkt i 
planen är att utveckla förebyggande och öppna insatser av god kvalitet för att 
förhindra att medborgare hamnar i missbruk eller beroende.

I de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården (2015) 
presenteras rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende. 
Rekommendationerna bygger på vilka metoder som har högst evidens och 
som är mest effektiva sett ur socioekonomiskt perspektiv.

Beträffande boende för personer med missbruk eller beroende framkommer 
att Bostad-först är det mest framgångsrika sättet att arbeta på i jämförelse med 
trappstegsformer. Metoden innebär att erbjuda bostad först utan krav eller 
villkor om genomgången vård eller drogfrihet. Därefter erbjuds stöd och 
behandlingsinsatser anpassade till den enskildes behov. I förslaget till plan för 
missbruks- och beroendeområdet föreslås därför att Luleå framöver arbetar 
efter den principen och successivt avslutar de boendeformer Luleå kommun 
idag har för personer med missbruksproblem. Detta bedöms även förstärka 
individens rättigheter att integreras i samhället. 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget då innehållet beaktas i 
socialnämndens kommande plan för missbruks- och beroendeområdet.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2016-11-09 föreslå socialnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

1. bifalla medborgarförslaget i avseendet bostad först.  
2. i övrigt avslå medborgarförslaget.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Lendi
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
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§ 183

Medborgarförslag om att wifi (gästinloggning) bör införas 
på kommunens vård och omsorgsboenden
Ärendenr 2016.153-2.2.0.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår i dagsläget kommunfullmäktige beslutar avslå 
medborgarförslaget och föreslår att kommunen utreder möjligheten till wifi i 
offentliga lokaler.

Sammanfattning av ärendet
Christer Bergström har lämnat in ett medborgarförslag gällande att Wi-Fi 
(gästinloggning) bör införas på kommunens vård och omsorgsboenden. Detta 
för att de boende ska ha möjligheter att delta i sociala medier samt ge 
anhöriga möjlighet att uppdatera bilder i en bildvisare. 

I dagsläget har inget vård och omsorgsboende tillgång till publika nätverk. 
Där hänvisar vi brukaren att själv införskaffa mobilt bredband som möjliggör 
deltagande i sociala medier.

Luleå kommun vill bli ledande när det gäller att använda väldfärdsteknologi 
som stöd i vård och omsorg av äldre personer. Socialförvaltningen ska även 
främja närståendes delaktighet i vård och omsorg. Dessutom har många 
personer, inklusive äldre, idag även en god datorvana. För att möta behovet är 
det lämpligt att internet finns tillgängligt i de gemensamma utrymmena på 
samtliga av kommunens vård och omsorgsboenden samt att det finns 
möjlighet som brukare att kunna ta del av infrastrukturen.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget men att frågan 
behöver utredas ytterligare. 

Allmänna utskottet beslutade 2016-11-09 föreslå socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget men att kommunen 
utreder möjligheten till wifi i offentliga lokaler. 

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag gällande wifi
Beslut KF 2016-02-29 § 49

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 227

Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset, 
Granudden (a388).
Ärendenr 2016.108-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva del 
av detaljplan för del av Bergnäset Granudden (a388).

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att upphäva del av detaljplan för del av 
Bergnäset Granudden (a388).

Planområdet är beläget på Bergnäset, med Kallaxhedens naturreservat i väster 
och gränsar i norr och öster mot Granuddsvägen och Granuddens 
båtuppläggningsplats. Upphävandet berör del av fastigheten Bergnäset 1:1 
som ägs av Luleå kommun samt del av fastigheterna Gäddvik 5:6 och 
Gäddvik 5:7 som är privatägda.

I Luleås översiktsplan anges följande rekommendation för Bergnäset: 
”Kallaxhedens naturreservat ska ses över för att bli mer ändamålsenligt med 
hänsyn till de värden som ska bevaras. Delar av området ska bli kommunalt 
naturreservat.” Skälen för åtgärden är bland annat att spara och ge formellt 
skydd till särskilt viktiga stadsbygdsnära natur- och rekreationsområden.

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och turism enligt 3 och 4 kap. 
MB. Grönstrukturerna i området förändras inte utan säkerställs. Upphävandet 
av del av planen innebär inte några negativa konsekvenser för dessa värden 
då det aktuella området ska bli kommunalt naturreservat.

För att genomföra det nya reservatet behöver ett område inom gällande 
detaljplan (a 388) upphävas. Området är i detaljplanen betecknat som allmän 
plats, park eller plantering, och utgörs av 5,8 ha skog belägen väster om 
Granuddens båthamn i södra delen av Bergnäset.

Under samråd och granskning har inga synpunkter inkommit från 
allmänheten eller närliggande fastighetsägare som berör upphävandet eller 
skulle kunna föranleda någon ändring.
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Upphävandet av del av detaljplanen bedöms inte innebära några negativa 
konsekvenser, varför stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med 
samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige att anta 
upphävandet.

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

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2016-10-18, hid 2016.
 Detaljplan A4 (översiktskarta, plankarta med bestämmelser, 

planbeskrivning, utdrag ur gällande detaljplan (bilaga), hid 2016.5251
 Granskningsutlåtande med bilagor (bilaga), hid 2016.5250

Beslutet skickas till
Sändlista till ärendenummer 2016/108-214
Kommunfullmäktige
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2016/108

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset,

GRANUDDEN (a 388)
Luleå kommun          Norrbottens län

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-15 § 64 att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag till plan för upphävandet av del av detaljplan för del av Bergnä-
set, Granudden (a 388).

Hur granskningen bedrivits
Upphävandet handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat standardförfarande (se 
5 kap. plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge 
möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga be-
rörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Det förslag till upphävande som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta 
samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2016-09-15. Inkomna synpunkter under 
samrådet har inte föranlätt några ändringar i planförslaget. (se samrådsredogörelsen).

Ett förslag till upphävande har däräfter visats för granskning under perioden 2016-09-19 – 2016-
10-07. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på Stadshu-
set, våning 5.

Information om upphävandet har i detta fall sänts till berörda fastighetsägare och andra enligt 
sändlista, planhandlingarna har sänts länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och skogsstyrelsen.

Samråd har under arbetet med upphävandet även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar. 

Under granskningstiden inkom 4 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Länsstyrelsen, 2016-10-10 (se bilaga)
• Lantmäteriet, 2016-09-19
• Trafikverket, 2016-09-21
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-09-28
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-10-13

AnneLie Granljung Gunilla Heinrud 
Planchef Plantekniker

Bilaga 1 - Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga 2 - Samrådsredogörelse
Bilaga 3 - Länsstyrelsens samrådsyttrande
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Bilaga 1
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2016/108

Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset, 
GRANUDDEN (a 388)

Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-15 § 64 att ge stadsbyggnadsnämnde i upp-
drag att upprätta ett förslag till plan för upphävandet av del av detaljplan för del av Bergnäset, 
Granudden (a 388). 

Hur samrådet bedrivits
Upphävandet handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat standardförfarande (se 
5 kap. plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge 
möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga be-
rörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Ett förslag till upphävande har därför visats för samråd under perioden 2016-08-29 t o m 2016-
09-09. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på Stadshu-
set vån 5.

Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till länsstyrelsen, lantmä-
terimyndigheten, skogsstyrelsen och information har också sänts till berörda fastighetsägare 
(enligt sändlista). 

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar. 

Under samrådstiden inkom 7skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Länsstyrelsen, se bilaga 1
• Lantmäteriet, 2016-08-29
• Trafikverket, 2016-08-31
• Skanova, 2016-09-08
• Skogsstyrelsen, 2016-09-08

   Bilaga 2
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• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-09-13

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, Luleå kommun, 2016-09-06
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter bifogas (bilaga 1).

Kommunala förvaltningar och bolag

Fritidsförvaltningen
Verksamheten i Granuddens småbåtshamn och NP marins får inte påverkas då Luleå redan i 
dagsläget har för få småbåtsplatser. Planer på expansion av verksamheten bör beaktas.

Kommentarer:

Upphävandet är endast en förberedelse för att möjliggöra reservatbildning som kommer att hanteras i en 
separat process senare. Den exakta avgränsningen av det kommande reservatet och dess föreskrifter är 
därför inte klargjorda ännu. Befintlig hamnverksamhet kommer dock inte att beröras. Hänsyn till eventu-
ella expansionanspråk för verksamheten kommer att hanteras i reservatbildningsprocessen.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-09-15

AnneLie Granljung Gunilla Heinrud 

Planchef Plantekniker
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Bilaga 3
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ANTAGANDEHANDLING

Beslutsdatum Instans

Planarkitekt

Gunilla Heinrud

Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF 2016/108

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2016-09-15

Plantekniker

AnneLie Granljung

Norrbottens län

GRANUDDEN (a 388)

Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset

ÖVERSIKTSKARTA
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PLANBESKRIVNING

SYFTET MED UPPHÄVANDET

Syftet med att upphäva del av detaljplan a 388 är för att möjliggöra bildandet av ett

kommunalt naturreservat på Kallaxheden.

OMRÅDETS LÄGE OCH AREAL

Planområdet är beläget på Bergnäset, med Kallaxhedens naturreservat i väster och

gränsar i norr och öster mot Granuddsvägen och Granuddens båtuppläggningsplats.

Planområdets areal är ca 5,9 ha.

Upphävandet berör del av fastigheten Bergnäset 1:1 som ägs av Luleå kommun samt del

av fastigheterna Gäddvik 5:6 och Gäddvik 5:7 som är privatägda.

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN FÖR UPPHÄVANDET

Upphävandet handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2014:900) med ett så kallat

standardförfarande. Planarbetet påbörjades våren 2016 och beräknas behandlas politiskt

under hösten 2016.

HANDLINGAR

Till upphävandehandlingarna hör, förutom denna handling, även en fastighetsförteckning

samt detaljplan a 388.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

I Luleå kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige maj 2013, anges att

Kallaxhedens naturreservat ska ses över med hänsyn till de värden som ska bevaras.

Delar av området ska bli kommunalt naturreservat.

Detaljplan

Nu gällande detaljplan för området, Granudden (a 388). Fastställd av Länsstyrelsen

23 januari 1980. Området är i gällande detaljplan betecknat som allmän plats, park eller

plantering samt ett område för högspänningsledning.

Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintresse för såväl friluftsliv som turism enligt 3 och 4 kap. MB,

då det kan sägas geografiskt tillhöra Norrbottenskusten.

Övriga kommunala beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2016 -02-15 § 64 att ge

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till plan för upphävandet av

detaljplan för Granudden.

BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Kommunen har tagit ställning till att upphävandet inte innebär risk för betydande

miljöpåverkan. 2016-02-16 meddelar Länsstyrelsen att de delar kommunens uppfattning.

KONSEKVENSER AV UPPHÄVANDET

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och turism enligt 3 och 4 kap. MB.

Grönstrukturerna i området förändras inte utan säkerställs. Upphävandet av del av planen

innebär inte några negativa konsekvenser för dessa värden då det aktuella området ska bli

kommunalt naturreservat.

UPPHÄVANDETS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan

Upphävandet handläggs med standardförfarande. Kommunfullmäktige bedöms kunna

anta upphävandet under vintern 2016/2017.

Genomförandetid

För den detaljplan som upphävs har genomförandetiden gått ut. Upphävandet börjar gälla

så fort beslutet vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap

Kommunen ansvarar för upphävandet
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Gällande detaljplan a 388, röd markering visar området som upphävs

400 m3002001000
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 226

Upphävande av del av detaljplan för Trollnäs samt 
Trolltjärns fritidsområde (a404)
Ärendenr 2016.107-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva del 
av detaljplan för Trollnäs samt Trolltjärns fritidsområde (a404).

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att upphäva del av detaljplan för Trollnäs samt 
Trolltjärns fritidsområde (a404).

Planområdet är beläget på Bergnäset , delvis inom Kallaxhedens 
naturreservat. Upphävandet berör del av fastigheten Bergnäset 1:1 som ägs av 
Luleå kommun samt del av fastigheterna Gäddvik 6:13 och Gäddvik 19:1 som 
är privatägda.

I Luleås översiktsplan anges följande rekommendation för Bergnäset: 
”Kallaxhedens naturreservat ska ses över för att bli mer ändamålsenligt med 
hänsyn till de värden som ska bevaras. Delar av området ska bli kommunalt 
naturreservat.” Skälen för åtgärden är bland annat att spara och ge formellt 
skydd till särskilt viktiga stadsbygdsnära natur- och rekreationsområden.

Eftersom det är ett tätortsnära område med uppenbara värden ur ett 
kommunalt perspektiv är det lämpligt att de delar som fortsatt kommer att 
skyddas övergår till att bli kommunalt naturreservat. Det befintliga 
naturreservatet är dock statligt, vilket innebär att arbete måste ske i en process 
där kommunen och länsstyrelsen samverkar. 

För att genomföra det nya reservatet behöver ett område inom gällande 
detaljplan (a 404) upphävas. Området är i detaljplanen betecknat som allmän 
plats, park eller plantering, och utgörs av 14,3 ha skog belägen söder om 
badplatsen Trolltjärn i södra delen av Bergnäset.

Under samråd och granskning har inga synpunkter inkommit från 
allmänheten eller närliggande fastighetsägare som berör upphävandet eller 
skulle kunna föranleda någon ändring. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Upphävandet av del av detaljplanen bedöms inte innebära några negativa 
konsekvenser varför stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med 
samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige att anta 
upphävandet.

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

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2016-10-18, hid 2016
 Detaljplan A4 (översiktskarta, plankarta med bestämmelser, 

planbeskrivning, utdrag ur gällande detaljplan) (bilaga), hid 2016.5248
 Granskningsutlåtande med bilagor (bilaga), hid 2016.5249

Beslutet skickas till
Sändlista till ärendenr 2016/107-214
Kommunfullmäktige
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2016/107

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset,

del av Trollnäs samt Trolltjärns fritidsområde (a 404)
Luleå kommun          Norrbottens län

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-15 § 65 att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag till plan för upphävandet av del av detaljplan för del av Troll-
näs samt Trolltjärns fritidsområde (a 404).

Hur granskningen bedrivits
Upphävandet handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat standardförfarande (se 
5 kap. plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge 
möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga be-
rörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Det förslag till upphävande som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta 
samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2016-09-15. Inkomna synpunkter under 
samrådet har inte föranlätt några ändringar i planförslaget, (se samrådsredogörelsen bilaga 2).

Ett förslag till upphävande har däräfter visats för granskning under perioden 2016-09-19 – 2016-
10-07. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på Stadshu-
set, våning 5.

Information om upphävandet har i detta fall sänts till berörda fastighetsägare och andra enligt 
sändlista, planhandlingarna har sänts länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och skogsstyrelsen.

Samråd har under arbetet med upphävandet även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar. 

Under granskningstiden inkom 4 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Länsstyrelsen, 2016-10-10 (bilaga 1)
• Lantmäteriet, 2016-09-19
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-09-28
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• 3G Infrastructure Services AB (3GIS), 2016-09-20
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1 och 
bilaga 3).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från 
inkomna synpunkter.

Övriga
3G Infrastructure Services AB (3GIS)
Hänvisar till svaret under samrådet och påpekar att anläggningen är av stort allmänintressa och 
viktigt att den kan vara på platsen.

Kommentarer:

Det aktuella tornet ligger inte inom det detaljplaneområde som upphävs. Någon fara för tornets och eran 
3GIS verksamhet finns inte i det här ärendet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-10-14

AnneLie Granljung    Gunilla Heinrud   
Planchef     Plantekniker

Bilaga 1 Länsstyrelsens granskningsyttrande 
Bilaga 2 Samrådsredogörelse, 2016-09-15
Bilaga 3 Länsstyrelsens samrådsyttrande

!(

Bergnäset

Telias torn
3GIS

Område som
upphävs
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Bilaga 1
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2016/107

Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset, 
del av Trollnäs samt Trolltjärns fritidsområde (a 404)

Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-15 § 65 att ge stadsbyggnadsnämnde i upp-
drag att upprätta ett förslag till plan för upphävandet av del av detaljplan för del av Trollnäs 
samt Trolltjärns fritidsområde (a 404).

Hur samrådet bedrivits
Upphävandet handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat standardförfarande (se 
5 kap. plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge 
möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga be-
rörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Ett förslag till upphävande har därför visats för samråd under perioden 2016-08-29 t o m 2016-
09-09. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på Stadshu-
set vån 5.

Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till länsstyrelsen, lantmä-
terimyndigheten, skogsstyrelsen och information har också sänts till berörda fastighetsägare 
(enligt sändlista). 

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar. 

Under samrådstiden inkom 6 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Länsstyrelsen, se bilaga 1
• Lantmäteriet, 2016-08-29
• Skogsstyrelsen, 2016-09-08
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-09-13

Bilaga 2
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• 3G Infrastructur Services AB (3GIS), 2016-08-29
• Fritidsförvaltningen, Luleå kommun, 2016-09-06
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter bifogas (bilaga1).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från 
inkomna synpunkter.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen vill betona att dagens verksamhet runt Trolltjärn är viktig och att denna 
förändring inte får äventyra detta.

Kommentarer:

Upphävandet innebär inte någon förändring när det gäller friluftslivet i området. Upphävandet är endast 
en förberedelse för att möjliggöra reservatbildning som kommer att hanteras i en separat process senare. 
Utformningen av föreskrifter för det kommande reservatet är därför inte klargjorda ännu. Ett av huvud-
motiven till att bilda ett naturreservat är dock att värna om ett tätortsnära rekreationsområde.

Övriga
3G Infrastructure Services Ab (3GIS)
3GIS sitter inplacerade i Telias torn för mobiltelefoni på fastigheten Bergnäset 1:1, de har ett 
arrendeavtal med kommunen för en teknikbod på fastigheten. Det ser ut som om tornet ligger 
inom detaljplanelagt område och undrar vad kommunen har för plan angående detta.

Kommentarer:

Det aktuella tornet ligger inte inom det detaljplaneområde som upphävs.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-09-15

AnneLie Granljung Gunilla Heinrud 

Planchef Plantekniker

Bilaga - Länsstyrelsens samrådsyttrande
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Bilaga 3
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ANTAGANDEHANDLING

Beslutsdatum Instans

Plantekniker

Gunilla Heinrud

Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF 2016/107

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2016-09-15

Planchef

AnneLie Granljung

Norrbottens län

samt Trolltjärns fritidsområde (a 404)

Stadsplan för del av Bergnäset del avTrollnäs 

Upphävande av del av detaljplan för del av Bergnäset 

ÖVERSIKTSKARTA
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PLANBESKRIVNING

SYFTET MED UPPHÄVANDET

Syftet med att upphäva del av detaljplan a 404 är för att möjliggöra bildandet av ett

kommunalt naturreservat på Kallaxheden.

OMRÅDETS LÄGE OCH AREAL

Planområdet är beläget på Bergnäset, delvis inom Kallaxhedens naturreservat, gränsar i

norr mot Trolltjärnsvägen och badplatsen Trolltjärn och öster mot Granuddsvägen.

Planområdets areal är ca 14,4 ha.

Upphävandet berör del av fastigheten Bergnäset 1:1 som ägs av Luleå kommun samt del

av fastigheterna Gäddvik 6:13 och Gäddvik 19:1 som är privatägda.

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN FÖR UPPHÄVANDET

Upphävandet handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2014:900) med ett så kallat

standardförfarande. Planarbetet påbörjades våren 2016 och beräknas bekandlas politiskt

under hösten 2016.

HANDLINGAR

Till upphävandehandlingarna hör, förutom denna handling, även en fastighetsförteckning

samt detaljplan a 404.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

I Luleå kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige maj 2013, anges att

Kallaxhedens naturreservat ska ses över med hänsyn till de värden som ska bevaras.

Delar av området ska bli kommunalt naturreservat.

Detaljplan

Nu gällande detaljplan för området, förslag till stadsplan och upphävande av byggnadsplan

för del av Trollnäs samt Trolltjärns fritidsområde i Bergnäset inom Luleå kommun etapp 4

(a 404). Fastställd av Länsstyrelsen i 16 mars 1982. Området är i gällande detaljplan

betecknat som allmän plats, park eller plantering.

Riksintressen

Planområdet omfattas av riksintressen för såväl friluftsliv som turism enligt 3 och 4 kap.

MB, då det kan sägas geografiskt tillhöra Norrbottenskusten.

Övriga kommunala beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2016 -02-15 § 65 att ge

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till plan för upphävandet av

detaljplan för del av Trollnäs samt Trolltjärn..

BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Kommunen har tagit ställning till att upphävandet inte innebär risk för betydande

miljöpåverkan. 2016-02-16 meddelar Länsstyrelsen att de delar kommunens uppfattning.

KONSEKVENSER AV UPPHÄVANDET

Del av området skyddas idag som naturreservat med syfte att värna om landskapsbilden

och friluftsvärdena. Upphävandet av del av planen innebär inte några negativa

konsekvenser för dessa värden då det aktuella området ska bli kommunalt naturreservat.

UPPHÄVANDETS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan

Upphävandet handläggs med standardförfarande. Kommunfullmäktige bedöms kunna

anta upphävandet under vintern 2016/2017.

Genomförandetid

För den detaljplan som upphävs har genomförandetiden gått ut. Upphävandet börjar gälla

så fort beslutet vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap

Kommunen ansvarar för upphävandet
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Gällande detaljplan a 404, röd markering visar området som upphävs

400 m3002001000
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 216

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska ha 
miljöcertifiering som ett av miljömålen vid byggnation och 
renovering av skolor och förskolor
Ärendenr 2016.755-008, KLF 2016/555-1521

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Medborgarförslag om miljöcertifiering av skolor och förskolor.

Reservationer
Ulrika Lundberg (V) och Mathias Karvonen (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-23 § 146 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadsnämnden hade att behandla ärendet vid nämndens 
sammanträde 2016-10-27, men beslutade om återremiss för komplettering.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden att avslå 
medborgarförslag om miljöcertifiering av skolor och förskolor med anledning 
av att stadbyggnadsförvaltningen har en hög ambitionsnivå gällande energi 
och miljö i sitt byggande och ställer därför i dagsläget miljö-och energikrav i 
paritet med Miljöbyggnads nivå silver.

Beskrivning av ärendet
Paula Stenlund har 2016-04-17 lämnat in ett medborgarförslag om att Luleå 
kommun ska ha som ett av miljömålen att miljöcertifiera när man bygger och 
renoverar skolor och förskolor. Förslag på certifiering är att använda antingen 
BREEAM eller Miljöbyggnad som erbjuds av Sweden Green Builing Council 
(SGBC).

Vid nyproduktion om -och tillbyggnad skall Luleå kommuns 
projekteringsanvisningar användas av konsulter och entreprenörer. Dessa 
utgör ett kunskap -och erfarenhetsmässigt samlat tekniskt dokument av olika 
krav och lösningar.  Angivna val och lösningar skall vara vägledande vid all 
projektering och produktion som utförs på uppdrag av eller för Luleå 
kommun stadsbyggnadsförvaltning nedan kallad SBF. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Alla kemiska produkter, material, varor, konstruktioner och anordningar som 
används och byggs in i SBF:s projekt skall dokumenteras i en 
materialförteckning respektive kemikalieförteckning med tillhörande 
säkerhetsdatablad, produkt- och varuinformationsblad samt med 
miljövarudeklaration så att alla egenskaper som har betydelse för hyresgästers 
och brukares välbefinnande kan deklareras i en miljödeklaration av 
byggnaden. 

Tidigare Miljöstyrningsrådets numera Upphandlingsmyndighetens riktlinjer 
ska följas. I dessa krav anges att entreprenören innan projekteringen påbörjas, 
ska upprätta en loggbok för dokumentation av material, varor och kemiska 
produkter. Loggboken kan vara baserad på papper eller elektroniska 
stödUtan en loggbok för information om varor, material och kemiska 
produkter så kan inte SBF kontrollera om kraven på miljö- och hälsofarliga 
ämnen har följts för de varor, material och kemiska produkter som byggts in i 
byggnaden. Loggboken hjälper även till att se var i byggnaden varor, material 
och kemiska produkter har placerats eller byggts in. 

Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar 
och ombyggnader underlättas samt att kostnader för detta minskas men även 
miljö- och hälsorisker vid hanteringen. I loggboken så skall det framgå vilket 
bedömningssystem som används. Med bedömningssystem menas exempelvis 
BASTA, SundaHus Miljödata, Byggvarubedömningen eller likvärdigt 
bedömningssystem. I praktiken så används BASTA nästan uteslutande. 

Verktyget BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och 
tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som 
klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA-
kriterierna.  Informationen i systemet kvalitetssäkras genom regelbundna 
revisioner av leverantörerna. BASTA anger ett antal särskilt farliga 
ämnesegenskaper i stället för att lista vissa ämnen som man vet eller 
misstänker är farliga. På så sätt fungerar kontrollen för alla ämnen. 

Egenskaper som begränsas i BASTA är: 
 Cancerframkallande
 Mutagena
 Reproduktionstoxiska,
 Allergiframkallande,
 Giftiga, akut giftiga eller kroniskt giftiga, 
 Flyktiga organiska ämnen, 
 Persistenta, organiska ämnen, 
 Bioackumulerbara organiska ämnen, 
 Innehåll av Bly, Kadmium, Kvicksilver
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri 
miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och 
anläggningsprodukter.  

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter 
så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. 

BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet 
och Sveriges Byggindustrier.

BASTA uppfyller de krav på dokumentation och innehåll av farliga ämnen 
som ställs i Certifieringen för Miljöbyggnad nivå silver.

De energikrav som idag ställs vid nyproduktion av kommunalt ägda 
byggnader är betydligt skarpare än Boverkets byggregler och ligger på 85 
kWh/m2. Energikraven har beslutats av stadsbyggnadsnämnden 2015-04-29 § 
63 och även dessa är i nivå med de krav som ställs för Miljöbyggnads nivå 
silver. 

Enligt EU:s upphandlingsdirektiv så får man i en teknisk specifikation göra en 
hänvisning till specifika kriterier, men man får inte ställa krav på att ett 
specifikt miljöbedömningssystem ska användas för att visa att kriterierna 
uppfylls och därför kan SBF inte välja en specifik certifiering som miljömål.

Energi och miljö är två mycket viktiga aspekter inom samhällsbyggnad och 
därför har SBF ställt specifika tekniska krav inom dessa områden i sina 
projekteringsanvisningar som är i nivå med Miljöbyggnad silver.  

Med anledning av ovanstående bör stadsbyggnadsnämnden besluta att avslå 
medborgarförslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Ulrika Lundberg (V) och Mathias Karvonen (V) föreslår bifall till 
medborgarförslaget.

Ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
bifalla ordförandes förslag.

Ulrika Lundberg (V) och Mathias Karvonen (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-11-02, hid 2016.5822
 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 146, 2016-05-23, hid 

2016.3049
 Medborgarförslag 2016-04-20 (bilaga), hid 2016.2545

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-11-09

 
2016.1442-1.4.1.1

Camilla Helamb

Revidering av bolagsordning för Kronan Exploatering AB
Ärendenr 2016.1442-1.4.1.1

Luleå Kommunföretag AB:s förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna bolagsordningen för Kronan 
Exploatering AB

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-11-21 § 270 blir Kronan Exploatering 
AB:s verksamhet inaktiv 2016-12-31. Från 2017-01-01 överförs verksamheten 
till förvaltningsorganisationen där ansvaret för området Kronan regleras 
enligt gällande reglemente för stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

Luleå Kommunföretag AB på sitt sammanträde 2016-10-27 § 125 tagit beslut 
om att föreslå att bolagsordningen för bolaget revideras för bolaget. 

Ändringarna innebär att styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter (tidigare 
fem till nio) och att revisor samt lekmannarevisor inte behöver ha suppleanter. 
Den reviderade bolagsordningen träder i kraft i och med att årsstämman för 
Kronan Exploatering AB tar beslut om det i mars 2017. Val av ny styrelse inför 
bolagets årsstämma sker i särskild ordning.

Beslutsunderlag
 Bolagsordning för Kronan Exploatering AB
 Beslut Luleå Kommunföretag AB 2016-10-27 §125

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Luleå kommunföretag AB, Kronan Exploatering AB
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Luleå Kommunföretag AB 2016-10-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 125 Beslut om ny bolagsordning för Kronan Exploatering 
AB

Luleå kommunföretag AB föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att godkänna bolagsordningen för Kronan Exploatering AB

Sammanfattning av ärendet
Jan Öström presenterar förslag till bolagsordning för Kronan Exploatering AB. 
Bilaga 4.
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BOLAGSORDNING för Kronan Exploatering AB 
 
§ 1   Firma 
 
Bolagets firma är Kronan Exploatering AB. 
 
 
§ 2   Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län. 
 
 
§ 3   Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål att inom Kronanområdet i Luleå planera och initiera 
exploateringsåtgärder samt företräda Luleå kommun vid försäljning av fastigheter 
och byggrätter.  
 
 
§ 4   Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med bolaget är att på affärsmässig grund medverka till omvandling av 
Kronanområdet till ett attraktivt område för bostäder och kommersiell verksamhet. 
Detta skall ske i samarbete och samverkan med kommunens förvaltningar, 
kommunala bolag, andra fastighetsbolag och exploatörer. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i 
förhållande till sitt aktieinnehav. 
 
 
§ 5   Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas. 
 
 
§ 6 Aktiekapital  
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000:- kronor och högst 400 000 :- kronor.  
 
 
§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.  
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§ 8   Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande i bolagets styrelse. 
 
 
§ 9   Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  
 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisionsvalet. 
 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Luleå kommun utse en lekmannarevisor.  
 
 
§ 11   Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före stämman. 
 
 
§ 12  Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
 
Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten. 
 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport. 
8. Beslut om 

 a)  fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
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 b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
  balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
d) Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.  

9. Val av revisor.  
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 
 
§ 14   Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 15  Hembud 
 
Har aktie övergått till person som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 
styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom 
köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 
anmälan hos styrelsen om akties övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som 
framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om 
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då 
lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i 
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från 
det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 
 
 

§ 16  Inspektionsrätt 
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Kommunstyrelsen i Luleå äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
 
§ 17  Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Luleå 
kommun. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpsavdelningen 2016-12-19

 
KLF 2016/359

Oskar Stenberg

Förslag om beslut om tilldelning av kontrakt avseende 
upphandling av Datorer med funktionsupprätthållande 
tjänster
Ärendenr: KLF 2016/359

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärende
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutet skickas till
KLF/Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpsavdelningen 2016-12-19

 
KLF 2016/653

Oskar Stenberg

Förslag till beslut om tilldelning av kontrakt avseende 
upphandling av Surfplattor för pedagogiskt bruk
Ärendenr: KLF 2016/653

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärende
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutet skickas till
KLF/Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (5)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-02

 
2016/1222-3.2.0.1

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets förslag till yttrande gällande betänkandet 
En robust personalförsörjning av det militära försvaret 
(SOU 2016:63)
Ärendenr 2016/1222-3.2.0.1

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande gällande 
betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 
2016:63).

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har skickat ut betänkandet En robust personalförsörjning av 
det militära försvaret (SOU 2016:63) på remiss, och Luleå kommun har 
inbjudits att yttra sig. Utredningen granskar och redovisar i betänkandet 
aktuellt läge i Försvarsmaktens personalförsörjning och föreslår åtgärder för 
att skapa en robust och långsiktigt hållbar försörjning av militär personal. 
Utredningen föreslår att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra 
värnplikt åter ska tillämpas och att plikten ska vara könsneutral. Vidare 
föreslår utredningen ökade incitament för att få fler att frivilligt söka sig till 
och stanna kvar i Försvarsmakten. För att klara ökade behov av lokala 
försvars-, skydds-, och bevakningsresurser föreslås att en ny typ av 
krigsförband som benämns lokalförsvarsförband införs.

Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommun ställer sig bakom utredningens 
förslag i stort. Ytterligare tyngd bör emellertid läggas vid att främja lokal och 
regional rekrytering. En stärkt lokal och regional samverkan för att rekrytera, 
behålla och stärka soldaternas koppling till utbildning och arbetsmarknad kan 
vara till gagn för såväl Försvarsmakten som samhället och näringslivet i stort. 
Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommun ställer sig positiv till förslagen 
gällande könsneutral rekrytering och plikt.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har inbjudits att yttra sig över betänkandet En robust 
personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).

Utredningen granskar och redovisar aktuellt läge i Försvarsmaktens 
personalförsörjning och föreslår åtgärder för att skapa en robust och 
långsiktigt hållbar försörjning med militär personal. Utredningens förslag 
bygger främst på ett ökat fokus på nationellt försvar, ett försämrat 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (5)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-02

 
2016/1222-3.2.0.1

Håkan Wiklund

omvärldsläge samt erfarenheter från systemet med kontinuerligt och tidvis 
anställd personal.

Mot bakgrund av försämrat omvärldsläge och svårigheter att helt på frivillig 
väg bemanna krigsförbanden föreslås i betänkandet att skyldigheten att 
genomgå mönstring och fullgöra värnplikt åter ska tillämpas. Frivillighet och 
motivation ska emellertid fortsatt vara viktigt vid rekrytering. Detta kräver att 
Försvarsmakten fortsätter att stärka incitamenten att frivilligt söka sig till och 
stanna kvar i Försvarsmakten. Av den anledningen föreslår utredningen olika 
ekonomiska incitament kopplat till lön och studiemedel. Dessutom ser 
utredningen att man genom lokal och regional samverkan kan främja 
rekrytering och viljan att stanna kvar i Försvarsmakten.

Tillväxtkontoret menar att ekonomiska incitament är nödvändiga och vill 
ytterligare betona vikten av lokal och regional samverkan mellan 
Försvarsmakten och övriga organisationer samt näringsliv. Det bör finnas 
tydliga möjligheter för individen som är kända så tidigt som möjligt om hur 
man kan gå vidare inom Försvarsmakten och/eller om hur alternativen ser ut 
om man väljer att gå vidare i annan anställning eller studier efter genomförd 
utbildning/tjänstgöring inom Försvarsmakten. Såväl kopplingen till studier 
som kopplingen till arbetsmarknaden kräver samverkan.

När det gäller utbildning kan samverkan med kommuner möjliggöra en 
anpassning av vissa befattningsutbildningar så att de ger behörighet på den 
civila arbetsmarknaden. 

Tillväxtkontoret föreslår vidare att Luleå kommun lyfter fram behovet av 
lokal rekrytering och förankring för att säkerställa försörjningen av personal, 
inte minst avseende hemvärnet och den framtida officersförsörjningen. Detta 
förutsätter att det lokalt och regionalt avsätts tillräckliga resurser för att arbeta 
med rekrytering. Lokal och regional rekrytering skulle dessutom sannolikt 
främjas av att utredning och mönstring sker på fler ställen i landet än för 
närvarande. Detta finns inte med i betänkandet men skulle ha stor betydelse. 
Att öka andelen lokalt rekryterade lär dessutom öka andelen som stannar en 
längre tid i Försvarsmakten.

Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommun ställer sig positiv till förslagen och 
skrivningarna om könsneutral rekrytering och plikt. Det är i sammanhanget 
särskilt viktigt att förutsättningarna är könsneutrala, t ex 
rekryteringsprocessen, tester och materiel.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår tillväxtkontoret att Luleå kommun 
lämnar följande yttrande:
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (5)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-02

 
2016/1222-3.2.0.1

Håkan Wiklund

Yttrande från Luleå kommun angående betänkandet SOU 2016:63 En robust 
personalförsörjning av det militära försvaret (dnr Fö2016/01252/MFI)

Luleå kommun deltar sedan lång tid aktivt i samarbetet med Försvarsmakten 
inom ramen för Regionalt samverkansforum i Norrbotten. Luleå kommuns 
yttrande är baserat på erfarenheter från detta samarbete.

Sammanfattning
Luleå kommun ställer sig bakom utredningens förslag i stort. Det är bra att 
utredningen betonar vikten av fortsatta rekryteringsinsatser för att främja 
egen motivation att söka sig till det militära försvaret. Ytterligare tyngd bör 
emellertid läggas vid att främja lokal och regional rekrytering. Till detta krävs 
att tillräckligt resurser avsätts samt att utredning och mönstring kan 
genomföras på fler platser i landet än för närvarande. En stärkt lokal och 
regional samverkan för att rekrytera, behålla och stärka soldaternas koppling 
till utbildning och arbetsmarknad kan vara till gagn för såväl Försvarsmakten 
som samhället och näringslivet i stort. För denna samverkan mellan 
Försvarsmakten och civila aktörer krävs resurser samt lokal och regional 
handlingsfrihet. Luleå kommun ställer sig positiv till förslagen gällande 
könsneutral rekrytering och plikt.

Avsnitt 5 Personalförsörjningsmodellen
Luleå kommun tycker det är bra att utredningen betonar vikten av 
Försvarsmaktens rekryteringskraft och individens motivation som viktig 
faktor vid rekrytering. I detta sammanhang vill Luleå kommun betona att:

 lärdomar från de senaste årens rekryteringsarbete måste tas till vara,
 tillräckliga resurser måste avsättas till förbandens arbete lokalt och 

regionalt,
 det är viktigt att lokala initiativ och samarbeten tillåts och etableras.

Avsnitt 6.2 Personalförsörjningsmodellen
Lokal och regional rekrytering behövs för att säkerställa försörjningen av 
personal, inte minst avseende hemvärnet och den framtida 
officersförsörjningen. En ökad andel lokalt rekryterade kommer att öka 
andelen som stannar en längre tid i Försvarsmakten. För att främja lokal och 
regional rekrytering behövs följande:

 tillräckliga resurser måste avsättas lokalt och regionalt för att 
möjliggöra arbete med rekrytering,

 utredning och mönstring kan genomföras på fler platser i landet än för 
närvarande.

Avsnitt 9 Officersförsörjningen
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 4 (5)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-02

 
2016/1222-3.2.0.1

Håkan Wiklund

Luleå kommun tycker att förslaget att bredda rekryteringsbasen av 
reservofficerare genom att möjliggöra komplettering av högskoleutbildning 
med militär utbildning är bra.

Avsnitt 10.1 Hemvärnsförbanden
För att säkerställa lokal rekrytering till Hemvärnet och lokalt genomförande 
av verksamheten krävs att:

 tillräckliga resurser avsätts lokalt och regionalt för att möjliggöra 
arbete med rekrytering,

 utredning och mönstring kan genomföras på fler platser i landet än för 
närvarande.

Avsnitt 15. Ett fortsatt arbete för att främja frivilligheten
Luleå kommun välkomnar att utredningen uppmärksammar möjligheter med 
Komvux och validering av utbildning och kunskaper som en individ får 
under sin anställning hos Försvarsmakten.

Luleå kommun menar att det bör finnas tydliga möjligheter för individen som 
är kända så tidigt som möjligt om hur man kan gå vidare inom 
Försvarsmakten och/eller om hur alternativen ser ut om man väljer att gå 
vidare i annan anställning eller studier efter genomförd 
utbildning/tjänstgöring inom Försvarsmakten. Luleå kommun föreslår 
följande:

 stärkt samverkan mellan Försvarsmakten och utbildningsanordnare 
gällande frågor kring civila utbildningskrav och validering,

 vissa befattningsutbildningar bör kunna anpassas för att möta civila 
krav.

 stärkt samverkan mellan regementena, Arbetsförmedlingen, 
kommuner och näringsliv för att främja rekrytering till och 
karriärväxling från Försvarsmakten.

Avsnitt 16 En jämställd försvarsmakt
Luleå kommun ställer sig positiv till förslagen och skrivningarna om 
könsneutral rekrytering och plikt samt könsneutrala förutsättningar.

Beslutsunderlag
 Sammanfattning av betänkande En robust personalförsörjning av det 

militära försvaret (SOU 2016:63), bilaga
 En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 5 (5)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-12-02

 
2016/1222-3.2.0.1

Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Försvarsdepartementet
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-30

 
2016/1401-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om bidrag till 
Rättighetscentrum Norrbotten
Ärendenr 2016/1401-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 600 tkr för 

perioden 2017-2019 till projektet Rättighetscentrum Norrbotten. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering. 
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Sensus studieförbund ansöker om totalt 900 tkr för perioden 2017-2019 till 
projektet Rättighetscentrum Norrbotten. Syftet med verksamheten är att verka 
för mångfald och mot diskriminering. Detta sker genom att stödja enskilda 
individer samt informera och utbilda i organisationer och på arbetsplatser och 
skolor. Dessutom samverkar Rättighetscentrum Norrbotten med andra vid 
arrangemang i de fall det bedöms vara ett effektivt sätt att nå ut med 
verksamhetens kompetens i mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Totalt 
kostar verksamheten 2 250 tkr – 2 400 tkr per år. Finansiering söks även från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2 490 tkr), Norrbottens 
läns landsting (1 200 tkr), Piteå kommun (300 tkr). Sensus går in med 420 tkr 
per år och intäkterna från utbildningar beräknas bli 200 tkr – 250 tkr per år.

Tillväxtkontoret konstaterar att Luleå kommun har varit med som finansiär 
från starten 2008 med 147 tkr per år 2008-2010 och 200 tkr per år 2011-2016. 
Medel har anvisats från anslaget för EU-medfinansiering. Tillväxtkontoret 
menar att verksamheten bidrar till mångfald, rätten att vara sig själv samt 
delaktighet. Detta är lika viktigt idag som vid starten 2008, även om 
förutsättningarna har förändrats. På en del områden har vi haft en positiv 
utveckling, men samtidigt har vi delvis nya utmaningar. Att bidra ekonomiskt 
till Rättighetscentrum Norrbotten är ett av flera sätt som Luleå kommun 
främjar mångfald. Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommuns bidrag till 
Rättighetscentrum Norrbotten ligger kvar på 200 kr per år under perioden 
2017-2019.

Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag 2017-2019 till Rättighetscentrum Norrbotten, 

bilaga
 Verksamhetsplan 2017 Rättighetscentrum Norrbotten, bilaga
 Budget 2017-2019, bilaga
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-30

 
2016/1401-2.4.3.3

Håkan Wiklund

 Verksamhetsplan 2018-2019 Rättighetscentrum Norrbotten

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Sensus
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-30

 
2016/1475-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
projektet Lågan
Ärendenr 2016/1475-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 110 tkr till 

projektet Lågan – samverkan för regionalt kluster i Norrbotten. 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering. 
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten AB ansöker om totalt 110 tkr under perioden 2017-2018 till 
projektet Lågan – samverkan för regionalt kluster i Norrbotten. Syftet med 
LÅGAN klustret är att bidra till omställning av energisystemet för att uppfylla 
Sveriges/Norrbottens energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt 
effektiviserar sin energianvändning. Dessutom ska nya affärsmöjligheter 
skapas för regionens husindustri, komponent leverantörer, byggföretag och 
fastighetsägare. LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG 
energiANvändning) är en samverkansplattform mellan Energimyndigheten, 
Sveriges Byggindustrier och bygg- och fastighetssektorn. LÅGAN har tidigare 
drivits i en etapp från 2010-2015 där IUC Norrbotten AB varit huvudman i 
länet. Samverkan har gett konkreta affärer mellan företag från olika branscher 
och affärer där man uppfört nya lågenergibyggnader. En rad olika 
utbildningar och seminarier har genomförts för att öka kunskapen inom 
lågenergibyggande och även passivhusteknik.

I projektet 2017-2018 ska följande uppnås:
 genom samarbetet som skapats under LÅGAN 2010-2015 utveckla och 

formalisera ett kluster,
 initiera utvecklings-och demonstrationsprojekt,
 utgöra en neutral arena där tillträde i klustret hanteras på ett öppet, 

transparent och icke diskriminerande sätt,
 ha en tydlig avsiktsförklaring med syfte att driva utvecklingen för en 

ökad energieffektivisering samt att öka byggnation av 
lågenergibyggnader och energieffektiv renovering,

 ha en tydlig mätbar målsättning som svarar mot målen i LÅGAN, 
 visa på gynnsamma affärsmöjligheter/incitament för de företag som är 

med och vill ligga steget före,
 ha minst 25-tal medlemmar inom 2 år,
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-30

 
2016/1475-2.4.3.3

Håkan Wiklund

 ha en långsiktig målsättning att bli självförsörjande genom exempelvis 
medlemsavgifter inom en 10 årsperiod.

Projektet kostar totalt 900 tkr och finansiering söks från Energimyndigheten 
(330 tkr), Norrbottens läns landsting (200 tkr), Luleå kommun (110 tkr), Piteå 
kommun (110 tkr), Bodens kommun (90 tkr), Älvsbyns kommun (60 tkr).

Tillväxtkontoret menar att projektet är ett företagsnära projekt i en viktig 
bransch samtidigt som fokus ligger på miljö- och energiteknik. 
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av projektet Lågan, bilaga

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten AB
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2016-12-09

 
2016/581-1.1.1.5

Åsa Thomtén-Jacobsson

Personalkontorets yttrande på motion om 
studentmedarbetare
Ärendenr 2016/581-1.1.1.5

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

Personalkontoret ges i uppdrag att tydligare marknadsföra befintligt 
studentmedarbetaravtal till kommunens chefer så att fler studenter får 
möjlighet att prova på yrken inom kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (L) har lämnat en motion om 
studentmedarbetarmodellen.  Söderström anför att Luleå har ett stort 
universitet med god kompetens bland studenterna. Luleå har traditionellt haft 
svår att locka studenterna att stanna kvar i kommunen efter avslutad 
utbildning. En förklaring är hur studenten ser på Luleå kommun som 
framtida arbetsgivare. Söderström föreslår att 

1. Luleå kommun tar fram riktlinjer för studentmedarbetare

2. Barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen 
ges i uppdrag att på försök anställa studentmedarbetare inom förskola, 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för att stödja befintlig 
personal

3. Övriga relevanta förvaltningar ges i uppdrag att på försök anställa 
studentmedarbetare

4. Luleå kommun utreder en rekryteringsstrategi där 
studentmedarbetarmodellen kan ingå för att visa upp och erbjuda 
studenter och nyutexaminerade Luleå kommun som arbetsgivare.

Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får ställas och lämnas till 
Kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har 
överlämnat motionen till Personalkontoret som fått i uppdrag att samordna 
ett yttrande med Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsnämnden.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2016-12-09

 
2016/581-1.1.1.5

Åsa Thomtén-Jacobsson

Personalkontorets yttrande
Personalkontoret ställer sig positiv till att anställa studentmedarbetare. Luleå 
kommun har sedan hösten 2015 avtal för att kunna anställa 
studentmedarbetare och initialt har åtta studenter anställs som 
studentmedarbetare under 2016. Denna anställningsform är kommunicerad 
på alla förvaltningar, men det är verksamhetens behov och resurser som styr 
om en studentmedarbetare anställs. Avtalet omfattar inte yrkesgrupper med 
legitimationskrav ex lärare. På grund av att Sveriges kommuner och landsting 
inte skrivit centralt kollektivavtal med dessa arbetstagarorganisationer, kan 
därmed inte Luleå kommun anta ett lokalt kollektivavtal. 

1. För att Luleå kommun ska kunna anta ett lokalt kollektivavtal för 
studentmedarbetare krävs att det finns ett centralt kollektivavtal i 
grunden. Luleå kommun har antagit ett lokalt kollektivavtal som 
grundar sig på ett centralt kollektivavtal som är tecknat med Allmän 
kommunal verksamhet och Akademikeralliansen med tillhörande 
riksorganisationer (avtalet gäller för exempelvis jurister, ekonomer, 
civilingenjörer, samhällsvetare, systemvetare och 
kommunikationsvetare). Det finns inte Centralt kollektivavtal gällande 
studentmedarbetare med övriga arbetstagarorganisationer, därmed 
kan inte Luleå kommun anta ett lokal kollektivavtal för övriga 
arbetstagarorganisationer.

2. Både Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser inte möjligheten att anställa 
studentmedarbetare inom läraryrket, men är positiv till att anställa 
studentmedarbetare inom andra yrkesgrupper.

3. Studentmedarbetare som anställningsform utifrån antaget lokalt 
kollektivavtal (se punkt 1) är kommunicerad på alla förvaltningar.

4. Idag finns ingen rekryteringsstrategi däremot en 
kompentensförsörjningsrapport som beskriver framtida 
rekryteringsbehov. 

Personakontoret kommer ytterligare kommunicera möjligheten att 
anställa studentmedarbetare utifrån antaget lokalt kollektivavtal (se 
punkt 1). Ett material som kan användas internt så att fler studenter 
ges möjlighet att komma till våra verksamheter. Denna möjlighet 
kommer att marknadsföras till studenter.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2016-12-09

 
2016/581-1.1.1.5

Åsa Thomtén-Jacobsson

Beslutsunderlag
 Lokalt kollektivavtal studentmedarbetare

Åsa Thomtén-Jacobsson
HR strateg

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Personalkontoret
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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

§ 130

Motion om studentmedarbetare till Luleå kommun
Ärendenr 2016.318-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

motionen till den del att Barn- och utbildningsförvaltningen, när 
kommungemensamma rutiner finns, kommer att uppmuntra 
förvaltningens chefer att anställa studentmedarbetare inom förskola, 
grundskola, gymnasieskola för att stödja befintlig personal, i den mån det 
är möjligt utifrån gällande lagstiftning. 

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar frågan om rekryteringsstrategi till 
Luleå kommuns centrala personalkontor att besvara.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att lämna ett yttrande på 
motionen Studentmedarbetarmodellen – studentmedarbetare till Luleå 
kommun. Med gällande regelverk och lagstiftning är det inte möjligt att 
anställa studentmedarbetare i förskola, grundskola och gymnasieskola i 
uppdrag som innefattar undervisning. 

Barn- och utbildningsnämnden ser dock möjligheten att anställa 
studentmedarbetare i andra uppdrag inom skola och förskola som en viktig 
del det strategiska arbetet med kompetensförsörjning då det tidigt kan väcka 
intresse för arbete inom skolans område. Barn- och utbildningsnämnden ser 
därför positivt på enhetliga rutiner för studentmedarbetare inom Luleå 
kommun, och på att inom barn- och utbildningsförvaltningen anställa 
studentmedarbetare i andra uppdrag där det är möjligt utifrån gällande 
lagstiftning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen till den del att Barn- och utbildningsförvaltningen, när 
kommungemensamma rutiner finns, kommer att uppmuntra förvaltningens 
chefer att anställa studentmedarbetare inom förskola, grundskola, 
gymnasieskola för att stödja befintlig personal, i den mån det är möjligt 
utifrån gällande lagstiftning. 
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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

Barn- och utbildningsnämnden lämnar frågan om rekryteringsstrategi till 
Luleå kommuns centrala personalkontor att besvara.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att kommunfullmäktige bifaller motionen till 
den del att Barn- och utbildningsförvaltningen, när kommungemensamma 
rutiner finns, kommer att uppmuntra förvaltningens chefer att anställa 
studentmedarbetare inom förskola, grundskola, gymnasieskola för att stödja 
befintlig personal, i den mån det är möjligt utifrån gällande lagstiftning. 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar frågan om rekryteringsstrategi till 
Luleå kommuns centrala personalkontor att besvara.

Sammanträdet
Carina Anehagen (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Nihad Zara (M) bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

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

Beslutsunderlag
Yttrande på motion studentmedarbetarmodellen -Studentmedarbetare till 
Luleå kommun

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen, kommunfullmäktige 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Vuxenutbildningen 2016-09-14

 Birgitta Nilsson

Yttrande gällande motion om studentmedarbetare till Luleå 
kommun
Ärendenr 2016/581-1.1.1.5

Vuxenutbildningens synpunkter
Vuxenutbildningen ser positivt på förslaget om att avtal om studentmed-
arbetare också ska kunna omfatta lärarstudenter och andra än det som 
nuvarande avtal reglerar. Vuxenutbildningen anser att det är verksamhetens 
behov och resurser som ska styra om en studentmedarbetare anställs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att en motion om studentmedarbetare får 
ställas och Arbetsmarknadsförvaltningen och Vuxenutbildning har uppdra-
gits att till Personalkontoret lämna synpunkter i ärendet. 

Syftet med förslaget om studentmedarbetare är bl. a att ge kommunen en möj-
lighet att visa upp sig som arbetsgivare och att få ta del av en kvalificerad 
persons kompetens i verksamheten.

I dagsläget finns i kommunen redan riktlinjer och arbetsrutiner utifrån ett 
tidigare avtal om studentmedarbetare. Vuxenutbildningen ser generellt 
positivt på att ett sådant avtal också kan omfatta bl.a. lärarstudenter, om det 
är möjligt utifrån att lärare idag är ett legitimationsyrke. Riktlinjer behöver 
klargöras. Vuxenutbildningen anser också att det är verksamhetens behov och 
resurser som ska avgöra om man väljer att anställa en studentmedarbetare. 
Om Arbetsmarknadsförvaltningen och Vuxenutbildningen får i uppdrag att 
anställa personer på detta avtal, måste också resurser följa med uppdraget.

I en tid då det sker stora omflyttningar inom branschen och det är svårt att 
rekrytera behöriga lärare, så finns dock möjligheten att få en timanställning 
eller en tidsbegränsad anställning parallellt med sin utbildning. Detta sker 
idag, så även om Vuxenutbildningen ställer sig positiv till förslaget, så finns 
möjligheter till anställning även utan ett avtal.

För Arbetsmarknadsförvaltningen

Birgitta Nilsson
Tf. vuxenutbildningschef
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Vuxenutbildningen 2016-09-14

 Birgitta Nilsson
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2016-12-08

 
2016/1634-1.3.1.3

Birgitta Nilsson

Kommunledningsförvaltningens förslag till ny HR-strategi
Ärendenr 2016/1634-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningen/personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen att besluta fastställa HR-strategi 2017-2020 som därmed 
ersätter HR strategin 2012-2016.

Sammanfattning av ärendet
HR-strategin (human resources) beskriver Luleå kommuns strategiska och 
operativa arbete för att utveckla medarbetare och organisation. Den tar sin 
utgångspunkt i Luleå kommunkoncerns personalpolicy och beskriver 
fokusområden som särskilt behöver utvecklas och arbetas med för att nå 
målbild 2020. 

Strategin är avsedd för förvaltningsorganisationen men kan ge inspiration till 
Luleå kommuns bolag i deras arbete inom området.

Strategins syfte är att ge en gemensam målbild och styrning av HR-arbetet för 
samtliga verksamheter inom Luleå kommun. Strategins fokusområden ska 
stödja utvecklingen av medarbetare och organisation samt anger aktiviteter 
som arbetsgivaren avser att vidta under perioden.

Beslutsunderlag
HR strategi 2017-2020

Birgitta Nilsson
Personalchef

Beslutet skickas till
Förvaltningar och bolag inom Luleå kommunkoncern
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• • • Strategi

HR-strategi 2017-2020
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Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid
Strategi

Dokumentansvarig

HR-strategi

Senast reviderad

2016

Beslutsinstans

t o m 2020

Dokument gäller för
Personalchef  Luleå kommun
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HR-strategi 2017-2020
HR-strategin beskriver Luleå kommuns strategiska och operativa arbete för att 
utveckla medarbetare och organisation. Den tar sin utgångspunkt i Luleå 
kommunkoncerns personalpolicy och beskriver fokusområden som särskilt 
behöver utvecklas och arbetas med för att nå målbild 2020. Strategin är avsedd 
för förvaltningsorganisationen men kan ge inspiration till Luleå kommuns bolag 
i deras arbete inom området.

Syfte
Strategins syfte är att ge en gemensam målbild och styrning av HR-arbetet för 
samtliga verksamheter inom Luleå kommun. Strategins fokusområden ska stödja 
utvecklingen av medarbetare och organisation samt anger aktiviteter som 
arbetsgivaren avser att vidta under perioden.

Målbild 2020
 Luleå kommuns medarbetare är goda ambassadörer för sin verksamhet 

och Luleå kommun.  

 Luleå kommuns medarbetare har stimulerande och utvecklande 
arbetsuppgifter med möjlighet till kompetensutveckling under hela 
anställningstiden.

 Luleå kommuns medarbetare och chefer har goda förutsättningar och 
lyckas med sina uppdrag.
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Medarbetarskap och chefs- och ledarskap 
Begreppet medarbetare omfattar alla anställda i Luleå kommun oavsett uppdrag 
och de är kommunens viktigaste resurs för att kunna tillhandahålla god service, 
bygga samhälle och skapa attraktion. Medarbetare med chefsuppdrag har ett 
utökat ansvar för verksamheternas måluppfyllelse. Genom tydliga förväntningar 
på medarbetare och chefer med återkommande uppföljningar skapas 
förutsättningar för tillit och utveckling av kommunens verksamheter. 

Medarbetarskap
Luleå kommun förväntar sig att du som medarbetare är medskapande i 
verksamheten och agerar för att uppnå mål och goda resultat.  Detta innebär att 
du:

 med engagemang och ett gott bemötande sätter kunder/brukare och 
uppdraget i fokus genom att vara lyhörd och se möjligheter

 ansvarar för att dina arbetsuppgifter utförs med förväntad kvalitét 
 ser kommunen som en helhet och samarbetar med andra för att uppnå 

mål och goda resultat
 använder din kompetens och bidrar till att stödja ditt och dina 

arbetskamraters lärande
 aktivt bidrar till en god arbetsmiljö för dig själv och andra
 tar ansvar för din hälsa. 

Så här arbetar vi med och följer upp medarbetarskap
Nya medarbetare ges introduktion för att förstå sitt eget uppdrag och sin roll i 
verksamheten. 
Central introduktion erbjuds som ett komplement till verksamhetsnära 
introduktion i syfte att ge en övergripande bild av Luleå kommun som 
arbetsgivare, ge ökad förståelse för alla verksamheter och skapa en vi-känsla.
På individnivå följs medarbetarskapet upp och utvecklas genom medarbetar- och 
lönesamtal samt individuella kompetensutvecklingsplaner. Vid sidan av dessa 
formella forum sker uppföljning och utveckling löpande i vardagsnära dialoger 
mellan chef och medarbetare.
På arbetsplatsnivå ska regelbundna arbetsplatsträffar hållas för att arbeta med 
ständiga förbättringar och uppföljning av uppdraget. 
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Chefs- och ledarskap
Att vara chef i Luleå kommun är en profession i sig där du förväntas vara en god 
arbetsgivarföreträdare genom att utöva ett gott chefs- och ledarskap. Det innebär 
att du:

 företräder, leder och utvecklar verksamheten mot uppställda mål
 driver verksamheten inom ramen för kommunens styrning och gällande 

lagstiftning
 ansvarar för verksamhetens kvalitetsarbete genom att arbeta med ständiga 

förbättringar
 tydliggör verksamhetens uppdrag och dina förväntningar på medarbetare 

för skapa förståelse för verksamhetens mål, vilka resultat ni ska uppnå 
samt vilka resurser ni kan använda 

 skapar förtroende gentemot kunder/brukare och medarbetare 
 tar tillvara på medarbetares kompetens och medskapande genom att 

främja delaktighet och inflytande genom att involvera medarbetarna i 
planerings- och uppföljningsarbete

 skapar förutsättningar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö
 aktivt samverkar inom kommunen, och i förekommande fall utanför 

kommunen, för att uppnå god effektivitet.

Så här arbetar vi med och följer upp chefs- och ledarskap
Nya chefer genomgår chefsintroduktion samt grundläggande chefsutbildningar. 
Samtliga chefer deltar på ledardagar, har stödfunktioner och erbjuds ett varierat 
utbud av kompetensutvecklingsinsatser utifrån identifierade behov. 
Chef- och ledarskapet följs upp och utvecklas genom medarbetar- och lönesamtal 
samt individuella kompetensutvecklingsplaner. Vidare genomförs 
medarbetarundersökningar på både central nivå och verksamhets nivå. 
Resultaten analyseras och handlingsplaner utformas för att sedan följas upp.
Verksamhet och arbetsmiljömål följs årligen upp i kommunens system för 
planering och uppföljning.
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Fokusområden
Fokusområden ska stödja arbetet mot målbild 2020. För varje fokusområde finns 
en definition samt framgångsfaktorer, aktiviteter och ansvarig för respektive 
område. Verksamheterna kan komplettera med egna aktiviteter i strävan att nå 
målbild 2020.

Fokusområdena berör attraktionskraft, löner och förmåner, kompetens samt 
arbetsmiljö och hälsa
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Attraktionskraft 
Attraktionskraft innebär att såväl befintliga som framtida potentiella 
medarbetare uppfattar arbete i Luleå kommun som meningsfullt, utvecklande 
och med goda arbetsvillkor. Målet är att alla medarbetare rekommenderar andra 
att söka sig till Luleå kommun.

Framgångsfaktorer Aktivitet Ansvarig

Modern marknadsföring av 
kommunen som 
arbetsgivare 

Arbetsgivarens 
gemensamma 
förhållningssätt vid både 
marknadsföring och 
annonsering ska 
kontinuerligt utvecklas, 
kommuniceras och 
tillämpas inom hela 
organisationen. 

Personalkontoret
Kommunikationskontoret 
Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Luleåregionens 
arbetsmarknad framhävs 
vid marknadsföring

Utveckla en gemensam 
marknadsföringsstrategi i 
samarbete med 
kommunerna i 
Luleåregionen 

Personalkontoret

Ambassadörskap för våra 
verksamheter

Betona vikten av 
ambassadörskapets 
betydelse vid 
introduktions- och 
utbildningssammanhang

Under perioden ska 
möjligheten för en 
kommungemensam 
”Medarbetardag” utredas 
och om möjligt 
genomföras.

Personalkontoret 
Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Personalkontoret
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Lön och förmåner
Lön och förmåner är ett av verktygen för att attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare samt ett verktyg för att styra verksamheten mot våra mål. 

Arbetet med lönebildning är beskrivet med utvecklingsområden och särskilda aktiviteter 
i Luleå kommuns lönestrategi 2016-2018. 

Framgångsfaktorer Aktivitet Ansvarig

Konkurrenskraftiga förmåner Ett brett urval av attraktiva 
och konkurrenskraftiga 
förmåner med möjlighet till 
individuella val erbjuds 
medarbetarna

Personalkontoret

Aktuell lönestrategi som ska 
bidra till konkurrenskraftiga 
löner och förståelse för 
kommunens lönepolitik 

Strategin ses över årligen 
och uppdateras vartannat 
år

Aktiviteter utifrån 
strategins fyra 
utvecklingsområden 
- Förståelse för 

individuell lön
- Lönespridning
- Central lönesättning
- Utvecklad 

lönekartläggning

Personalkontoret

Personalkontoret
Förvaltningarnas HR 
funktioner 
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Kompetens
Kompetensutveckling för medarbetare sker med utgångspunkt från 
verksamhetens behov. Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar 
handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. 

Framgångsfaktorer Aktivitet Ansvarig

Introduktion på arbetsplats- 
förvaltnings- och 
kommunnivå för alla nya 
medarbetare

Utveckla formerna för 
central introduktion 

Se över och vid behov 
utveckla förvaltnings- och 
arbetsplatsintroduktionen

Personalkontoret 

Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Utvecklingsprogram för 
chefer som stödjer 
förväntningar på chefs- och 
ledarskap 

Utveckla ett flexibelt och 
individanpassat chefs- och 
ledarprogram för både nya 
och befintliga chefer 

Personalkontoret 

Aktuella individuella 
kompetensutvecklingsplaner 
för alla medarbetare med 
utgångspunkt i uppdraget

Utveckla samtalsguiden för 
medarbetarsamtal till ett 
underlag för 
uppdragsdialoger för 
medarbetare och chefer 

Personalkontoret

Kvalitetssäkrat 
rekryteringsunderlag

Utforma uppdrag utifrån 
verksamhetens behov och 
tillgänglig arbetskraft

Säkerställa att det vid varje 
vakans görs en 
kompetensanalys utifrån 
befattningens innehåll i 
syfte att tydliggöra 
tjänstens kravprofil och 
underlätta rekrytering

Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Personalkontoret
Förvaltningarnas HR 
funktioner
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Arbetsmiljö och hälsa
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi 
tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och 
trygghet.
Vid utveckling av verksamheten ska arbetsmiljön beaktas utifrån ett både ett 
förebyggande och ett hälsofrämjande perspektiv. Rehabilitering sker via tidiga insatser.

Framgångsfaktorer Aktivitet Ansvarig

Arbeta för ett hållbart 
arbetsliv

Utveckla former för att 
säkerställa kunskap och 
kompetens inom 
arbetsmiljö och hälsoarbete
 
Utveckla och stödja aktivt 
arbete med organisatorisk 
och social arbetsmiljö på 
alla nivåer i organisationen 

Utreda och eventuellt 
implementera modeller 
som underlättar för äldre 
att arbeta längre 

Personalkontoret 
Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Personalkontoret
Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Personalkontoret 
Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Arbeta för minskad ohälsa Förbättra och utveckla 
analysarbete av ohälsan 
och identifiera grupper för 
prioritering av långsiktiga 
åtgärder

Utreda och eventuellt 
implementera stödresurs 
till chefer vid rehabilitering

Personalkontoret
Förvaltningarnas HR 
funktioner 

Personalkontoret
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2016/1632-1.3.1.3

Birgitta Nilsson

Kommunledningsförvaltningens förslag till personalpolicy 
för Luleå kommunkoncern
Ärendenr 2016/1632-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens/personalkontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till Personalpolicy 

för Luleå kommunkoncern 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla följande policys:

a. Chef och ledarskapspolicy 2012
b. Jämställdhets och mångfaldspolicy 2009
c. Lönepolicy 2011
d. Rehabiliteringspolicy 2011
e. Pensionspolicy 2007
f. Samverkanspolicy
g. Övertalighetspolicy

Sammanfattning av ärendet
Framtaget förslag till Personalpolicy syftar till att koncernens chefer och 
medarbetare på ett enkelt sätt ska hitta vägledning och förstå förhållningssätt 
och ambitionsnivå inom personalområde:

 Ledarskap och medarbetarskap
 Arbetsmiljö och hälsa
 Jämställdhet och mångfald
 Kompetensförsörjning
 Lönebildning

Det finns idag en mångfald av policys inom personalområdet vilket kan göra 
det svårt och omständigt för våra chefer och medarbetare som söker stöd i 
våra styrande dokument. Att hålla många styrande dokument aktuella och 
moderna kräver också en hel del handläggningsresurser.

I Personalpolicyn samlar koncernen förhållningssätt och ambitionsnivå inom 
flera personalområden vilket underlättar vår styrning och ledning.

Beslutsunderlag
Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Birgitta Nilsson
Personalchef
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Birgitta Nilsson

Beslutet skickas till
Förvaltningar och kommunala bolag
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• • • Policy

Personalpolicy för 
Luleå kommunkoncern
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Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid
Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut

Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för
Kommundirektör Kommunfullmäktige Alla förvaltningar och 

majoritetsägda bolag
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Inledning
Det här är en policy för dig som arbetar inom förvaltningar och bolag i Luleå kommun. 
Inom Luleå kommunkoncern har vi tre huvuduppdrag, att bygga samhälle, skapa 
attraktion och ge service. Som medarbetare gör du skillnad för människor varje dag. 
Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun.

Personalpolicyn beskriver förhållningssätt och ambitionsnivå inom personalområde:
 Ledarskap och medarbetarskap
 Arbetsmiljö och hälsa
 Jämställdhet och mångfald
 Kompetensförsörjning
 Lönebildning

Policyn fungerar som en vägledning för hur vi är mot varandra på våra arbetsplatser och 
hur vi möter människorna i våra arbeten. Att följa gällande lagstiftning inom 
personalpolicyns områden är en självklarhet. Det är i vardagen – på varje arbetsplats – 
som policyn blir verklighet. 

Så blir personalpolicyn verklighet
Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att denna policy förverkligas och tar ansvar 
för att driva på, utveckla samt utvärdera arbetet inom personalområdet.  
Verksamhetsspecifika strategier, riktlinjer och rutiner inom området ska utgå från denna 
policy. 

Gemensamt ansvar
Vårt gemensamma engagemang bidrar till att göra Luleå kommunkoncerns arbetsplatser 
kraftfulla och attraktiva. Samtliga medarbetare ansvarar för att bidra med sin kompetens 
för att uppnå verksamhetsens mål. Som medarbetare ska vi kunna vara stolta över vår 
insats och våra arbetsplatser.

Utveckling
Alla arbetsplatser ska präglas av ett medskapande förhållningssätt där lärande tas tillvara 
i det dagliga arbetet. Vår arbetskultur är tillåtande och ska bidra till ständiga förbättringar 
av verksamheten. Vi känner oss trygga att uttrycka våra åsikter och arbetar gemensamt 
för en god kommunikation som ger bra arbetsmiljö och skapar arbetsglädje. 
Arbetsgivaren är knuten till kollektivavtal som reglerar förhållanden och villkor på 
arbetsplatserna.  Fackliga organisationer företräder sina medlemmar gällande 
arbetsförhållanden och är därmed en naturlig samverkanspart i analys- och 
förändringsarbete.
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Ledarskap och medarbetarskap
Tillsammans ska ledare och medarbetare ge god samhällsservice och förverkliga 
koncernens mål och vision. Detta förutsätter ett lagarbete med ett gott ledarskap och 
medarbetarskap. Vår gemensamma uppgift är att sätta medborgarnas behov främst. 
Medborgarnas upplevelse av koncernen avgörs i mötet med oss medarbetare.  Vi 
respekterar allas lika värde, åsikt och erfarenhet och betraktar olikheter och mångfald som 
en berikande resurs. 

I syfte att tydliggöra rollerna, stödja och stimulera ett gott ledarskap och medarbetarskap 
beskrivs koncernens förväntningar:

Ledarskap Medarbetarskap

Som ledare inom koncernen är du en 
god arbetsgivarföreträdare genom att 
du tar ansvar för helheten; 
verksamhetens kvalitét, organisation, 
arbetsmiljö, personal och ekonomi.

Helhetssyn Som medarbetare inom koncernen 
ansvarar du för att utföra dina 
arbetsuppgifter med förväntad kvalitét 
så att verksamheten når sina mål med 
goda resultat.

Du har medborgaren och kunden i 
fokus vid planering och organisering 
av arbetet och företräder din 
verksamhet på ett förtroendeskapande 
och positivt sätt.

Utåt Du sätter medborgarens och kundens 
intresse i fokus med ett professionellt 
förhållningssätt och ett gott 
bemötande.

Du skapar förutsättningar för ett gott 
medarbetarskap genom tilltro till 
medarbetarnas förmåga och ansvarar 
för att tillsammans med dem skapa 
förståelse för verksamhetens mål, 
uppdrag och resurser.

Inåt Du är en god arbetskamrat genom att 
vara delaktig och bidra till lärande och 
utveckling av verksamheten. Du tar 
ansvar för din hälsa och aktivt bidrar 
till din egen och andras arbetsmiljö.
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Arbetsmiljö och hälsa
En god, säker och utvecklande arbetsmiljö är ett prioriterat område för Luleå 
kommunkoncern. Utifrån ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den 
goda arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna skapa 
kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna. 
Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt 
arbetslivsinriktad rehabilitering där behov finns. 
 Chefer och medarbetare ska främja hälsa genom att behålla och utveckla de 

friskfaktorer som leder till god hälsa och en hållbar arbetsmiljö. 
 Vi ska förebygga ohälsa genom att identifiera och åtgärda riskfaktorer i arbetsmiljön. 
 Genom arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning ska vi verka för 

återgång till arbete. 

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i vår vardag och ingå som en självklar 
del i allt arbete och alla beslut. Vi tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier, 
kränkande särbehandling och mobbning. Detta omfattar alla medarbetare, praktikanter, 
inlånad eller inhyrd personal i kommunkoncernen.
Kommunkoncernen ska inom ramen för sina verksamheter bedriva ett målinriktat arbete 
för att aktivt främja lika villkor och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etniskt och 
kulturellt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Detta förutsätter
 bra organisatorisk och social arbetsmiljö som är fri från kränkningar och 

trakasserier
 lika möjligheter till utveckling, kompetens och karriärutveckling
 jämställda löner och villkor

Kompetensförsörjning
Det är avgörande för våra verksamheter att lyckas rekrytera rätt kompetenser men också 
att behålla och utveckla alla medarbetare. Kompetensförsörjning är en långsiktig och 
medveten strategi för att uppnå hög kvalitet, effektivitet och produktivitet i koncernens 
verksamheter. Det kräver ett strategiskt arbete på alla nivåer i koncernen och baseras på: 
 omvärldsbevakning och regelbunden analys av framtida personal- och 

kompetensbehov på både kort och lång sikt
 marknadsföring av våra jobb 
 medarbetare som är goda ambassadörer 
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Lönebildning
Lönebildningen i kommunkoncernen ska bidra till att vi når verksamhetsmålen och 
stimulera till ständiga förbättringar. Lön och förmåner är instrument för att behålla och 
rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Luleå kommunkoncern ska inte vara 
löneledande i regionen men ha konkurrenskraftiga löner och förmåner som bidrar till den 
strategiska kompetensförsörjningen. Lönemässig konkurrens mellan likartade 
verksamheter inom koncernen ska undvikas.

En tydligt kommunicerad och väl känd lönebildning bidrar till en god arbetsmiljö och 
arbetstillfredställelse. Lönen ska vara förhandlad och klar innan en anställning påbörjas. 
Motiveringen till den egna lönen ska vara känd för medarbeten. Lönebildningen bygger 
på likabehandling och ska motverka alla former av lönediskriminering.
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Birgitta Nilsson

Kommunledningsförvaltningens förslag till ny 
parkeringsriktlinje
Ärendenr 2016/1633-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens/personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till parkeringsriktlinjer och avgift 
för parkeringsplats inklusive motorvärmare från och med 2017-01-01  med 200 
kr per månad inom Luleå tätort och 150 kr per månad utanför Luleå tätort.

Sammanfattning av ärendet
Framtaget förslag till parkeringsriktlinje syftar till att reglera fördelning av 
parkeringstillstånd i syfte att tillgodose medarbetare med parkering i 
anslutning till arbetsplatsen utifrån tillgång och prioriterade behov.

Kommunens parkeringsplatser är avsedda för medarbetares behov kopplade 
till anställningen samt till kommunens hyresgäster. Riktlinjerna avser endast 
de parkeringsplatser som används av kommunens medarbetare för 
arbetsplatsparkering. Medarbetare kan erhålla parkeringstillstånd i mån av 
plats, mot löneavdrag.

 Respektive förvaltning/kontor beslutar om fördelning av parkeringstillstånd.

Beskrivning av ärendet
Fördelning av parkeringstillstånd ska ske utifrån följande kriterier:

 medarbetare med funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att 
resa med buss eller cykla/gå till jobbet

 medarbetare som regelbundet – varje vecka - använder privatbil i 
tjänsten på uppdrag av arbetsgivaren

 medarbetare;
- med resväg mer än 6 km och där restiden med buss 

överstiger 30 min enkel väg till och från arbete, 
inklusive gångtid till busshållplats.

 medarbetare som är förälder till barn i förskola och skolbarn upp till 10 
år.

 skiftarbetande med oregelbundna arbetstider.

Beslutsunderlag
Förslag till Parkeringsriktlinje.
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Birgitta Nilsson
Personalchef

Beslutet skickas till
Förvaltningar samt kommunala bolag 
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Riktlinjer för parkering – medarbetare Luleå kommun

Prioritering och fördelning

Kommunens parkeringsplatser är avsedda för medarbetares behov kopplade till 
anställningen samt till kommunens hyresgäster. Riktlinjerna avser endast de 
parkeringsplatser som används av kommunens medarbetare för arbetsplatsparkering. 
Medarbetare kan erhålla parkeringstillstånd i mån av plats, mot löneavdrag.
 
Respektive förvaltning/kontor beslutar om fördelning av parkeringstillstånd.
(se bilaga 3)

Fördelning av parkeringstillstånd ska ske utifrån följande kriterier:
• medarbetare med funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att resa med buss 
eller cykla/gå till jobbet
• medarbetare som regelbundet – varje vecka - använder privatbil i tjänsten på 
uppdrag av arbetsgivaren
• medarbetare;
- med resväg mer än 6 km och där restiden med buss överstiger 30 min enkel väg 

till och från arbete, inklusive gångtid till busshållplats.
• medarbetare som är förälder till barn i förskola och skolbarn upp till 10 år.
• skiftarbetande med oregelbundna arbetstider

På parkeringstillståndet framgår anvisad parkeringsyta/plats. Dessa parkeringsplatser 
har eluttag för motorvärmare, är reserverade platser och belägna så nära entrén som 
möjligt vid varje kommunal arbetsplats.

Behov av parkeringstillstånd ska ses över vart annat år och förnyad prövning sker 
utifrån behov och kriterier av respektive förvaltning.

Platser för cykelparkering är prioriterade.
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Tillfällig parkering

Medarbetare som tillfälligt använder privatbil i tjänsten på uppdrag av arbetsgivaren 
kan få ett tillfälligt parkeringstillstånd för aktuell dag och parkering sker i mån av ledig 
plats. Sker tillfällig parkering mot avgift på annan parkeringsplats, ersätter 
arbetsgivaren kostnaden i enlighet med gällande avtal. Utdelning av 
parkeringstillstånd organiseras i närheten av respektive parkering.

Medarbetare som är föremål för tidbegränsad rehabiliteringsåtgärd och som därför 
behöver ta sig till och från arbetet med egen bil, ska tilldelas ett tillfälligt 
parkeringstillstånd för den aktuella perioden

Egen bil i tjänsten

Om andra transportmöjligheter inte bedöms som möjliga kan användande av egen bil i 
tjänsten övervägas. (Se regler för förmånsbeskattning bilaga 3)

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön vid resor i tjänsten. Fordon som används 
ska vara trafiksäkra. Resor ska godkännas av närmsta chef för att ersättning ska betalas 
ut. Ersättning regleras genom centrala och lokala kollektivavtal. Fordonet bör minst 
uppfylla nedanstående krav:
• huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används
• krockkudde på förarplatsen
• vara utrustad med förstahjälpen väska och varselväst som ska tillhandahållas av 
arbetsgivaren när fordonet används regelbundet i tjänsten
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Bilaga 1
Parkeringsavgifter för Luleå kommuns medarbetare 
Avgift för parkeringsplats inklusive motorvärmare är från och med 2017-01-01  200 kr 
per månad inom Luleå tätort och 150 kr per månad utanför Luleå tätort.

• Alla betalar avgift för parkeringstillstånd. 
• Avgiften baseras på var parkeringstillståndet utges, Luleå tätort eller utanför. 
Omfattar tillståndet båda områdena är avgiften 200 kr/månad. 
• Gäller från 1 januari 2017 
• Återbetalning efter kalenderårsslut (utbetalas i februari) till de personer som kört 
minst 300 mil under året. Ingen ansökan krävs. Uppgift om körda mil = antal körda mil 
med egen bil i tjänsten för föregående år. Registreras i personalsystemet för betalning 
av ersättning. 

Luleå tätort innefattar följande områden: 
Hällbacken 
Björkskatan 
Lulsundet 
Kronan 
Skurholmen 
Hertsön 
Malmudden 
Lövskatan 
Svartöstaden 
Östermalm 
Centrum 
Bergnäset 
Gammelstad 

Bilaga 2
Egen bil i tjänsten – avgift och skatteregler
För de som använder bilen i tjänsten sker förmånsbeskattning om ingen avgift för 
parkeringstillstånd tas ut 

Undantag:
 Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 

mil utgår ingen avgift för parkeringstillstånd, ingen förmånsbeskattning sker 
 Om bilen används i tjänsten färre dagar än 160 men minst 60 på ett år och då körs 

minst 300 mil sker förmånsbeskattning för de dagar bilen inte används i tjänsten.

Kyrkåkra 
Storheden 
Jernstan 
Notviken 
Notviksstan 
Mjölkudden 
Porsön 
Porsölund 
Aurorum 
Porsödalen 
Ytterviken 
Skutviken 
Bergviken
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Bilaga 3
Administration av parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd
Gemensam webbansökan på intranätet.  Ansökningarna som inkommer skickas direkt 
till berörd förvaltning. Innebär att Socialförvaltningen och Barn & 
Utbildningsförvaltningen får ansökningarna för deras medarbetare och resterande 
ansökningar från övriga förvaltningar går direkt till Stadsbyggnadsförvaltningen för 
handläggning. 

För att få ett effektivare användande samt en bättre överblick kommer 
parkeringsplatserna i centrum, som används av fler förvaltningar att administreras av 
Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Ansökan 
 Användarnamn och lösenord - när detta skrivs in får man följande information - För- 

och efternamn, E-post, telefon, titel, arbetsplats, ansvarskod, chef. 
 Ange var man ansöker om parkeringsplats
 Ange behovskriterier
 Har man angett att man har barn (förskolebarn/yngre skolbarn upp till 10 år) ska den 

sökande ange personnummer på det yngsta barnet 
 Ange registreringsnummer (max 4 stycken)

Efter inkommen ansökan

 Uppfylls kriterierna som angetts?
 Finns lediga platser på önskad parkering, om inte meddelas den sökande om detta och 

personen sätts i kö.
 Uppfylls ej kriterierna men det finns ledig plats hyrs dessa platser ut. Dessa kort skrivs 

då ut per år.
 Uppfylls kriterierna görs löneavdrag i PS Självservice och parkeringstillståndet skickas 

hem till den sökande.
 Parkeringstillståndet gäller längst 2 år
 Vid visstidsanställning ska parkeringstillståndet gälla under den tid anställningen 

pågår. (Timanställda har inte rätt att hyra parkering)
 Om parkeringstillstånd utfärdas skrivs information om den sökande upp i en lista 

(namn, personnummer, registreringsnummer, tidsperiod, placering) 
 Registreringsnumret ska stå på parkeringstillståndet
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 I samband med utskick av parkeringstillstånd lämnas information om att 
parkeringstillståndet är en värdehandling.

Uppsägning av parkeringstillstånd

 Webbansökan inkommer
 Löneavdrag stoppas – 1 månads uppsägning
 Parkeringstillståndet återtas eftersom det är en värdehandling. 
 Information tas bort från listan – platsen blir ledig 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-01

 
2016/1574-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över mark-
försäljning på Mjölkudden 3:38
Ärendenr 2016/1574-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av fastigheten 
Mjölkudden 3:38 till Riksbyggens Brf Segelbåten för 6 353 900 kr och att 
uppdra till chefen för samhällsutvecklingskontoret att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Riksbyggens bostadsrättsförening Segelbåten innehar tomträtten till 
fastigheten Mjölkudden 3:38. Fastigheten ligger på Mjölkudden längs 
Amiralsvägen och är bebyggd med 29 radhus. Bostadsrättsföreningen har 
begärt att få friköpa fastigheten med tillträde 2017-01-01. Förslag till avtal har 
upprättats.

Köpeskillingen har beräknats enligt kommunfullmäktiges taxa vid friköp. 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
försäljning i enlighet med upprättat förslag till avtal.

Beslutsunderlag
 Förslag till köpeavtal för Mjölkudden 3:38

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering
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Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-01

 
2016/1574-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Beslutet skickas till
Riksbyggens brf Segelbåten
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
Samhällsutvecklingskontoret

140



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-06

 
2016/1618-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Samhällsutvecklingskontorets yttrande gällande avtal 
berörande stadsdelscentrum på Kronan 
Ärendenr 2016/1618-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal med Galären i Luleå AB för att 
i samarbete med kommunen utreda och utveckla området avsett för 
stadsdelscentrum på Kronan.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanearbete pågår för området Kronandalen. Inom området planeras för 
ett stadsdelscentrum för hela Kronanområdet. Målet är en attraktiv och 
hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. I anslutning till 
detaljplanearbetet har en handelsutredning och en GAP-analys utförts. Nästa 
steg är att utifrån kvalitets- och gestaltningsprogrammets krav och riktlinjer ta 
fram ett förslag på innehåll och gestaltning av kvarteren som ska utgöra 
stadsdelscentrum.

Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med Projekt Kronan kommit 
överens med Galären om att tillsammans utreda och utveckla 
stadsdelscentrum. Målet för samverkansprojektet är att arbeta fram riktlinjer 
för lokalisering, fysisk utformning, innehåll och användning av 
stadsdelscentrum. I arbetet med utvecklingen av centrumområdet kan även 
andra parter ges möjlighet att delta. Förslag till avtal för samarbetet har 
upprättats.

Beslutsunderlag
 Förslag till samverkansavtal

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Galären i Luleå AB
Stadsbyggnadsförvaltningen, Projekt Kronan
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN  SAMVERKANSAVTAL

Mellan Luleå kommun, org nr 212000-2742, nedan kallad kommunen, och 
Galären i Luleå AB, org nr 556069-5081, nedan kallad Galären, har följande 
avtal träffats för att gemensamt och i samverkan utreda och utveckla 
området avsett för stadsdelscentrum på Kronan.

Bakgrund
För Kronandalen pågår detaljplanearbete, del av Kronan 1:1, som ska 
möjliggöra exploatering och utveckling av stadsdelen Kronandalen. 
Målet är en attraktiv och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god 
arkitektur. Kronandalen ska ha karaktären av en ”naturstad” med goda 
kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. Stadsdelen ska 
utformas för att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 

Utbyggnad av området kommer ske etappvis och under lång tid. För etapp 1 
pågår markanvisning för sex kvarter och cirka 420 lägenheter. 
Anläggningsarbete pågår för kommunens huvudgata, VA-ledningar samt 
övriga ledningar inom området. Projektering av stadsdelsparken är påbörjad. 

Syfte
Detta avtal syftar till att ange formerna för ett gemensamt projekt där 
parterna gemensamt och i samverkan ska utreda och utveckla 
stadsdelscentrum på Kronan. Målet för samverkansprojektet är att arbeta 
fram riktlinjer för lokalisering, fysisk utformning, innehåll och användning 
av stadsdelscentrum. Samverkansprojektet antas därefter ligga till grund för 
markanvisning till Galären till någon del av centrumområdet.

Områdets avgränsning
Den exakta avgränsningen av området beslutas vid projektstart.

Tidplan
Ett underlag som kan användas för det fortsatta detaljplanearbetet ska vara 
framtaget senast under januari 2017. 

Samverkansgrupp
Vardera parten utser representanter i samverkansgruppen. Respektive part 
står för sina kostnader. Galären har anlitat och bekostar arkitekt som deltar i 
samverkansgruppens arbete. Om samverkansgruppen finner behov av 
någon mer omfattande utredning ska särskild kostnadsfördelning för sådan 
överenskommas.
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Samarbete och omfattning
I arbetet med utvecklingen av centrumområdet ska, om kommunen bedömer 
behov finns, även andra parter, aktörer, ges möjlighet att delta.

Båda parter har rätt att när som helst under arbetets gång avbryta samarbetet 
utan rätt för någon part till ersättning för nedlagda kostnader. Samarbetet 
innebär ingen rätt till markanvisning för byggande av det aktuella området 
dock finns en avsikt hos parterna att arbetet ska leda till en markanvisning 
för någon del av centrumområdet i enlighet med det gemensamma projektets 
syfte.

Utredningsmaterial
Allt utredningsmaterial är parternas gemensamma arbetsmaterial. Parterna 
ska vara överens om hur och i vilket skede materialet ska användas och 
offentliggöras. 

Vidareöverlåtelse
Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga 
medgivande.

Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Kommunens godkännande
Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
 

Luleå 2016-12- Luleå 2016-12-01

För Luleå Kommun För Galären i Luleå AB

………………………. ………………………………..
Anna Lindh Wikblad Gunnar Tåhlin
Samhällsutvecklingschef Vd
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-23

 
2016.1507-3.5.1.3

Barbro Müller

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2016

Ärendenr 2016.1507-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott överlåter till kommunstyrelsen att utse 
stipendiater till Årets trygghets- och folkhälsoinsats.

Sammanfattning av ärendet
Stipendiet Årets Trygghets- och folkhälsoinsats består av tre delar: Årets 
folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats samt Årets tryggaste skolklass. 
Stipendiets syfte är att uppmärksamma personer/organisationer/föreningar 
som gjort något extra eller ett långsiktigt arbete inom de områden som berör 
Trygghets- och folkhälsorådets uppdrag. Urvalet är de förslag som 
allmänheten eller skolklasser lämnar in. Det kan innebära att det vissa år inte 
finns underlag för att dela ut samtliga stipendier. De tre stipendierna är på 
5000 kronor vardera och delas ut för sjätte året i rad. Utdelning sker i samband 
med kommunfullmäktiges möte i januari. 

Trygghets- och folkhälsorådet har via en arbetsgrupp tagit fram förslag på 
stipendiater för Årets folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats och Årets 
tryggaste skolklass som presenteras på sammanträdet med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-29

 
2016/1426-3.5.1.3

Barbro Müller

Finansiering av projektet Samverkan i praktiken
Ärendenr 2016/1426-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 2 806 000 kronor för 
projektet Samverkan i praktiken. Medel anvisas från Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ansöker 
gemensamt om 2 806 000 kronor för det treåriga projektet Samverkan i 
praktiken.

I tidigare gemensamt projektarbete mellan förvaltningarna har behovet av 
tidiga insatser i samverkan framkommit. Kartläggningar har visat att barn- 
och utbildningsförvaltningens insatser är av pedagogisk karaktär och 
socialförvaltningen inleder utredningar i sent skede. Elevens behov har ofta 
uppmärksammats på lågstadiet men behoven övergår till större problem och 
slutar inte sällan i en institutionsplacering. Familjeinriktade insatser behöver 
komma in tidigare.

Syftet med Samverkan i praktiken är att tidigt fånga upp barn och unga som 
uppvisar tidiga risksignaler för framtida skolproblem. Dessutom ska projektet 
bidra till att ta fram metoder och rutiner för långsiktiga resultat.
Målgrupp är elever från förskoleklass till årskurs 7 med start inom två 
skolområden

Ett team bestående av en skolpedagog/specialpedagog och en socialarbetare 
inrättas. Teamet finns tillgängligt och utför kartläggning, motivationsarbete, 
stöd, samordning av resurser från skola, socialtjänst och landsting mm. Arbete 
sker i nära samverkan mellan elev, föräldrar och skola. Specifika 
behandlingsinsatser sker i ordinarie verksamhet.
Projektet tar sig an ett outforskat mellanrum mellan de bägge förvaltningarna 
och prövas på ett begränsat område för att på bästa sätt få fram resultat som 
kan vara långsiktigt hållbara.

Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning Samverkan i praktiken
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Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-29

 
2016/1426-3.5.1.3

Barbro Müller

 Beslut Barn och utbildningsnämnden 
 Beslut socialnämnden

Barbro Müller
Samhällstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN  PROJEKTANSÖKAN Dnr 1 (12)
Socialförvaltningen
Strategiskt stöd 2016-10-03 

Samverkan i praktiken – ett projekt mellan skola och 
socialförvaltning för att främja skolnärvaro och goda 
resultat för alla barn

1. Inledning

Att barn och ungdomar lämnar grundskolan med godkända betyg har stor 
påverkan på deras framtid. Förutom trygg hemsituation/familj är skolan den 
enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk 
ohälsa och olika former av sociala problem. Skolfrånvaro är ofta en 
indikation på psykosociala problem, såväl skolrelaterade, som individ- och 
familjerelaterade. I en del fall räcker det med åtgärder i skolan medan andra 
kan behöva insatser där socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin 
involveras.

Frågan om skolnärvaro är viktig i både grund- och gymnasieskolan, men ofta 
blir den omfattande först i högstadiet. Redan i förskolan och i grundskolans 
tidiga år finns ofta tydliga signaler på problem som resulterar i skolfrånvaro 
längre fram.

Projektet ”Barn som utmanar” (2012) finansierades av kommunens särskilda 
folkhälsomedel och i ett av delprojekten ingick en s.k välfärdsanalys. Den 
handlade om att utifrån tillgänglig statistik, egna undersökningar samt 
workshops kartlägga hur barn och ungas situation ser ut i Luleå. Utifrån 
materialet kunde riskfaktorer analyseras och behov av nya tidiga insatser i 
samverkan identifieras. 

Välfärdsanalysen visade att elever uppmärksammas redan under lågstadiet 
då skolgången inte fungerar, och det bemöts i första hand med pedagogiska 
insatser. När skolgången ändå inte fungerar möts det med 
ytterligare/intensivare pedagogiska insatser, och elevhälsan kopplas in. När 
sedan skolfrånvaron ökar görs anmälan till socialförvaltningen som i regel 
inte inleder utredning i ett sådant tidigt skede. 

147



LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (12)
Socialförvaltningen
Strategiskt stöd

Först när problemen i början av högstadiet eskalerat och sociala problem 
kommit till inleder socialförvaltningen en utredning. Som ett första steg 
beviljas öppenvård som dock inte är en tillräcklig insats för att stoppa den 
negativa utvecklingen. Istället tvingas socialförvaltningen efter något år 
placera den unge på institution, en insats som sällan ger gott resultat.

Kartläggningen har påvisat att det finns ett glapp i samverkan mellan 
skolan och socialförvaltningen när barn uppvisar olika former av problem 
i skolan.  Det är tydligt att familjeinriktade insatser kommer till stånd i 
alltför sent skede.

Samverkan skola och socialförvaltning
I kommunens översiktsplan, programmet Alla jämlika, framgår att 
kommunens verksamheter ska utveckla förebyggande och tidiga insatser till 
barn som tillhör olika riskgrupper eller som har utvecklat begynnande 
problem. Vidare sägs det att kommunens verksamheter ska gemensamt bidra 
till att föräldrar får lämpligt stöd utifrån sina behov och att barn ges 
förutsättningar till att lyckas i skolan.  Alla barn har inte likvärdiga 
förutsättningar, det finns skillnader i ekonomiska villkor mellan olika 
grupper och samverkan är viktig för att uppnå jämlika förutsättningar för 
barn och unga.

Mot bakgrund av programmet har socialnämnden och barn-och 
utbildningsnämnden utvecklat ett samarbete utifrån en gemensam 
utgångspunkt, att goda skolresultat i kommunen är ett gemensamt mål. I 
socialnämndens verksamhetsplan finns till exempel målet att andelen 
behöriga till gymnasiet ska öka, eftersom det ses som den viktigaste faktorn 
även för den sociala barn och ungdomsvårdens insatser. I socialnämndens 
Barn och unga-plan är det övergripande målet ”goda skolresultat” vilket 
syftar på lärande, växande och utveckling, oavsett skolform och ålder. 

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan finns målet att utveckla 
en skola som arbetar aktivt med det kompensatoriska uppdraget. Vidare 
finns också målet att i samverkan utveckla en skola som främjar nyanländas 
etablering och integration.

Enligt Luleå kommuns ”Plan för föräldrastöd ska kommunen verka för att ge 
ett föräldrastöd som är strukturerat och bygger på vetenskap och beprövade 
erfarenheter. Enligt föräldrastödsplanen visar forskning ”att familjen och 
föräldrarna har störst betydelse för att ge barnen ett gott liv. Föräldrar har 
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stor inverkan på barnens fysiska och psykiska hälsa och sociala kompetens 
och påverkar hur barnen klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får 
som vuxna”. 

Metoder behöver utvecklas för att ge stöd till föräldrarna/familjen i det där 
”mellanrummet” mellan skola och socialtjänst, dit vi idag inte riktigt når.  

2. Ansökan om särskilda folkhälsomedel 

Utifrån analysen har gemensamma ledningsgruppen för Socialförvaltningen 
och Barn och utbildningsförvaltningen 2016-09-20 beslutat att ansöka om 
särskilda folkhälsomedel för ett samverkansprojekt, med syfte att skapa en 
insats som i tid identifierar elever som riskerar kommande hög frånvaro och 
studieavbrott. 

Projektet ska medverka till att socialtjänstens familjeinriktade insatser 
kommer in tidigt i processen, på selektiv nivå, långt före att en
barnavårdsutredning blir aktuell. Skolan och socialförvaltningens insatser 
ska knyta ihop de två perspektiven skola och familj, för att ge läraren, eleven 
och föräldrarna rätt stöd. Syftet är att genom kompenserande insatser verka 
för att uppnå jämlika förutsättningar för alla barn.

Projektets fokus
Elevhälsoarbete sker på olika nivåer och det är viktigt att insatser finns på 
universell nivå, det vill säga främst skolans inre arbete för att främja och 
förebygga skolfrånvaro. Det kan ske genom att förstärka goda relationer, 
trivsel, elevinflytande, fungerande handlingsplaner, föräldrasamverkan.

På selektiv nivå ger tidiga signaler indikation på att en elev riskerar att 
utveckla omfattande frånvaro och studieavbrott i ett senare skede. Dessa 
signaler ska fångas upp i detta projekt och innebära att tidiga och öppna 
insatser från socialtjänsten blir aktuella i samverkan med skolans åtgärder.

De kunskaper och erfarenheter som arbetet på selektiv nivå genererar ska 
systematisk dokumenteras och ge information till skola och socialförvaltning 
om hur ett främjande och förebyggande arbete med tidiga insatser kan 
organiseras och förbättras.

På indikativ nivå ges insatser för elever med omfattande frånvaro. Här sker 
samverkan mellan skola, socialtjänst och barnpsykiatrin och det förutsätter i 
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regel att socialtjänsten genomfört en utredning och beviljat biståndsprövade 
insatser. Denna nivå ingår inte i projektet.

Bild: Preventionspyramiden

1. Projektet ska omfatta arbete på selektiv nivå, med syfte att fånga upp barn 
som riskerar att utveckla omfattande skolfrånvaro och/eller andra sociala 
problem. 

2. Erfarenheter från projektet kan sedan återföras till den generella nivån och 
vara ett underlag för skolans arbete med ett främjande och förebyggande 
elevhälsoarbete.

Barn kan uppvisa risksignaler redan från förskolan eller i början av 
grundskolan. Likväl kan det vara elever som går i högstadiet som inte 
tidigare uppmärksammats men som av någon anledning får begynnande 
skolproblem. 
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För projektets del ska en verksamhet för tidiga insatser inrättas och prövas 
för målgruppen från förskoleklass till åk 7. Om projektet ger bra resultat kan 
det utvidgas i nästa skede både nedåt och uppåt i åldrarna.

3. Projektbeskrivning

Syfte
Projektet syfte är att förbättra och utveckla en tidig samverkan mellan skolan 
och socialförvaltningen för att fånga upp barn och unga som uppvisar tidiga 
risksignaler för framtida skolproblem. Det handlar om barn som idag främst 
får stöd inom skolan men där det finns behov av socialtjänstens 
familjeinriktade arbete.

En viktig del i projektet är att systematiskt samla på kunskap och 
erfarenheter och ge information om hur ett främjande och förebyggande 
arbete med tidiga insatser kan organiseras. Utifrån erfarenheterna utveckla 
effektiva metoder och rutiner som kan bli långsiktigt hållbara. 

Övergripande mål 
 Att projektet medverkar till att alla elever i Luleå får goda skolresultat

och gymnasiebehörighet. 

Specifika mål
 Att 15 elever år 1, 20 elever år 2, 25 elever år 3 som uppvisat tidiga

risksignaler för skolproblem fått stöd och hjälp i projektet.
 Att projektets deltagande skolor har rutiner för det främjande

närvaroarbetet i den löpande verksamheten.
 Att socialtjänstens tidiga insatser och förebyggande insatser är

anpassade efter att uppfylla det övergripande målet.  

Målgrupp
Målgruppen för projektet är elever från förskoleklass till åk 7 som uppvisar 
signaler som enligt forskning har visat sig predestinera för framtida 
allvarliga skolproblem1. 

1 Som allvarliga skolproblem i detta projekt menas främst omfattande skolfrånvaro 
eller studieavbrott som förhindrar elevens möjlighet att bli behörig till gymnasiet.
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De tidiga risksignaler som avses är följande:

 Bristande motivation och skolresultat.
 Begynnande svårigheter i skolsituationen; psykisk ohälsa, mobbing, 

utageranden etc.
 Upprepad frånvaro från ett ämne, både giltig och ogiltig, t.ex. från 

idrottstimmar.
 Enstaka eller upprepad ogiltig frånvaro.
 Rökning.

Teamet
I projektet inrättas ett team bestående av två personer, en 
skolpedagog/specialpedagog och en socialarbetare. Teamet ska avropas av 
elevhälsa/lärare/rektor när man efter en sammanvägning av risksignaler 
bedömt att det finns behov av familjeinriktat stöd, som ett komplement till 
skolans arbete.

Det handlar om att situationer där elevens problem i skolan påverkas av 
hemsituationen utan att den är så allvarlig att en orosanmälan till 
socialförvaltningen blivit aktuell. 

Teamet2 arbetar stödjande på skolans och familjens uppdrag, och inleder 
med att utföra en analys, identifiera bakomliggande problem och ge förslag 
på lösningar. Detta sker genom att teamet har samtal med skolpersonal, 
eleven och föräldrarna, för att få en helhetsbild över var och ens perspektiv.

Mycket av arbetet kan ske genom att teamet blir en resurs som kan arbeta 
nära föräldrarna och hemmet, och därigenom få en viktig roll som 
överbryggare mellan skola och hem.  Genom sin kompetens och goda 
kunskaper om elevhälsans och socialtjänstens öppna insatser kan teamet på 
ett övertygande sätt motivera elever och föräldrar att söka råd, stöd och 
behandling. Det gäller även när det finns behov av att söka behandling vid 
barnpsykiatrin eller andra sjukvårdsinsatser.

Teamet ska alltså utföra kartläggning och motivationsarbete och inte själva 
utföra specifika behandlingsinsatser.  Istället kan teamet introducera familjen 
till lämpligt stöd t.ex. hos socialtjänstens tidiga insatser, öppenvård eller 

2 ”Teamet” är endast ett arbetsnamn, namnsätts senare i projektet. 
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BUP. Teamet kan motivera och medverka till att elev eller föräldrar tar emot 
stödet och att de verkligen genomför erbjuden behandling. 

Teamet blir en brygga mellan skola och socialtjänst, för att kunna ge rätt 
stöd till elev-föräldrar.  

Metoder

Internet och sociala medier 
Det finns många aspekter av internet och nya media med tydlig relevans för 
projektet. Vissa gamla sociala problem sker idag på nya arenor, till exempel 
mobbning, kränkningar och sexuella trakasserier pågår ute på nätet och är 
inte lika synligt för vuxenvärlden. Det som sker där kan ofta vara en 
bakgrund till att en elev inte mår bra och orsaka olika former av psykisk 
ohälsa.  I ett preventivt arbete måste även internet och sociala medier ingå 
som en arena för projektet.  

Teamet ska därför använda metoder som är anpassade efter uppgiften och 
utifrån hur barn och unga vill kommunicera idag. Råd och stöd till enskilda 
elever i riskzon bör även ske via digitala kommunikationskanaler.

Personal i teamet ska ha god kännedom om internet och sociala medier och 
bedriva arbetet med hjälp av olika digitala verktyg anpassade efter barn och 
ungas situation.

Samverkan i praktiken
Det här projektet ska vila på ett ömsesidigt samspel mellan två eller flera 
parter, där teamet tillsammans med familjen, skolan och socialförvaltningen 
tillsammans formar insatsen, där särskilt eleven är inbegripen som en viktig 
aktör. Detta kan beskrivas som ett socialt arbete där olika aktörer genom en 
bra samverkan uppnår ett gott resultat. I arbetet ska personalen utgå från 
lämpliga tekniker som används inom deras professioner t.ex. olika 
samtalstekniker, förhållningssätt.3 

3 Förslagsvis: Lågaffektivt bemötande (Hejlskov), Problemlösning i 
samförstånd (Ross W Greene CPS), Motiverande samtal (MI).
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Omfattning
Projektet innebär att ett outforskat mellanrum mellan de två förvaltningarna 
skola och socialförvaltning ska undersökas och sättas under lupp. Inrättandet 
av ett team kan ses som en del i att uppfylla ett av målen i föräldrastöds-
planen. Luleå kommuns grundskolor uppgår till 36 skolenheter och är 
indelade i nio geografiska skolområden vilket innebär att varje skolområde 
består i snitt av fyra skolenheter. 

Projektet bör arbeta djupt istället för brett, och prövas på ett begränsat 
område innan eventuellt resultat implementeras generellt. Med begränsat 
antal samarbetspartners har projektet bättre möjlighet att få fram resultat 
som långsiktigt blir hållbara och genererbara över tid. Deltagande skolor 
med personal behöver vara delaktiga i förberedelser och planering av 
projektet tillsammans med socialförvaltningens berörda verksamheter. 

Projektet under tre år
Under första året ska projektet omfatta två skolområden, som utses av 
ledningsgruppen för Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Dessa två områden väljs utifrån att de visat ett 
positivt intresse till att delta i projektet.  Under första året prövas modellen, 
arbetssättet testas, utvecklas och erfarenheter tas till vara. 

Under andra året utökas projektet till fler skolområden. Ledningsgruppen 
beslutar om antalet och vilka som är lämpliga att ta med. Under tredje året 
införs arbetssättet, modellen, inom alla skolområden. Det innebär att när 
projekttiden är slut är modellen implementerad och införd och kan med 
fördel permanentas, förutsatt att projektet gett positivt resultat.

Arbetssätt
När skolpersonal (vanligtvis läraren) bedömer att en elev uppvisar signaler 
som faller inom kriterierna för det här projektet ska denne ta kontakt med 
teamet och aktualisera arbetet.  

När ansökan kommit in erbjuder teamet tider för ett första informationsmöte 
med berörd personal på skolan. Efter mötet ges besked om teamet kan arbeta 
med eleven och dennes familj.
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Det är först därefter som familjen informeras om att teamet finns och bjuds in 
till en träff. Där presenterar teamet hur de arbetar och familjen får sedan tid 
på sig att bestämma om de vill ha det stöd som erbjuds.

I samarbete med familjen erbjuder teamet

 samtal/möten med elev och föräldrar, undersökning av vilka faktorer 
som påverkar/orsakar barnets problem

 stöd till utveckling av föräldrastrategier och hjälp att hitta lösningar, 
samt ge praktiskt/pedagogiskt stöd för genomförandet 

 samordna resurser från skola, socialtjänst och landsting och 
medverka till en individuell plan utifrån barnets behov och önskemål

 medverkan till att familjen, vid behov, erbjuds lämplig behandling, i 
samarbete med socialtjänstens öppenvård, elevhälsan och BUP.

Resultat
Elever som uppvisar tidiga risksignaler kan behöva stöd från skolan, med 
pedagogiska och elevstödjande insatser och från socialtjänsten i form av 
sociala insatser i samarbete med hemmet. Genom att inrätta ett särskilt team 
med kompetenser från båda verksamheterna ska de båda förvaltningarna 
knytas ihop, med syftet att fylla ut det mellanrum som identifieras i 
välfärdsanalysen. 

Det resultat som förväntas är att barn som fångas upp i skolan i tidigt skede 
får del av både pedagogiskt och socialt stöd, så att de behåller hög 
motivation och kan uppnå goda resultat, vilket gör att omfattande 
skolfrånvaro och studieavbrott kan undvikas. Det innebär att negativa 
sociala karriärer kan förhindras vilket ger både mänskliga och ekonomiska 
vinster.

Vidare förväntas att projektets utformning ger socialförvaltning och skola 
ökad kunskap om hur ett arbete med tidiga insatser ska organiseras för att 
vara framgångsrikt. Projektet ska samla på framgångsfaktorer i arbetet. 
Projektet förväntats generera kunskaper kring ett förebyggande arbete i ett 
långsiktigt perspektiv. Systematiskt kvalitetsarbete enligt kvalitetshjulet ska 
användas inför planering och upplägg av projektet.
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Bild: Skolverkets kvalitetshjul för systematiskt kvalitetsarbete

Indikatorer
  Antal elever som aktualiserats för projektet.
  Antal elever som teamet arbetat med.
  Andel av deltagande elever som är positiva till stödet de fått av teamet.
  Andel av deltagande föräldrar som är positiva till stödet de fått av teamet

Intressenter
Samarbete med barnpsykiatrin och primärvården är ofta nödvändig för att 
barnet ska få rätt hjälp och stöd.  Inom projektet ska samverkan med 
Landstinget ske genom att teamet medverkar till att stödja familjen i deras 
vårdkontakter.

Framgångskriterier
Projektet är ett sätt att utveckla ett samarbete i tidigt skede kring elever som 
har begynnande skolproblem och där skolans elevvård behöver kompletteras 
med socialt arbete i samverkan med hemmet.  Sådana resurser finns inte idag 
vilket innebär att socialtjänsten kommer in i allt för sent skede. Inom 
projektet ska tidig samverkan prövas och om det lyckas ska det formuleras i 
rutiner och riktlinjer för en fortsatt verksamhet.  Projektet förväntats 
generera kunskaper kring hur ett förebyggande arbete kan ske i ett 
långsiktigt perspektiv.

Rapportering och utvärdering
Projektet dokumenteras av teamet i form av statistik över antal kontakter, 
möten etc. Varje möte med familj och elev, varje möte mellan skola, 
socialtjänst, landsting och team, ska följas upp.  Slutlig utvärdering ska 
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innefatta skolpersonalens, socialtjänstens olika verksamheter samt 
barnpsykiatrins uppfattning om projektet. 

Utvärderingen utförs av extern utvärderare som anlitas från FOUI eller Luleå 
Universitet. Följeforsking under projektets gång är att föredra.

Projektorganisation

Projektorganisation

Styrgrupp: Ledningsgruppen för BUF/SOC.
Projektledare: Lena Sundqvist, enhetschef, tillika arbetsledare för två 
anställda i teamet.
Projektgrupp: Projektledare, två rektorer, områdeschef 
Familjestödssektionen, verksamhetsutvecklare IFO, ”utvecklare” skolan.
Projektarbetare: Två personal, socionom och specialpedagog.
 

Budget
Projektansökan gäller 3 år med start 2017 fram till 2019. Anställningarna är 
heltid. Soc och BUF finansierar 50% vardera av projektkostnader, den andel 
som inte täcks med folkhälsomedel. Intäkter och kostnader bokförs på 
socialförvaltningen, vid årsbokslut fördelas BUF andel. 
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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

§ 135

Samverkan i praktiken mellan skola och socialförvaltning
Ärendenr 2016.632-60

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om medel för 
folkhälsoinsatser för Samverkan i praktiken mellan skola och 
socialförvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma ledningsgruppen för Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen har beslutat att formulera ett gemensamt projekt för 
tidiga insatser för barn och elever där samverkande insatser kan motverka 
situationer som kan leda till exempelvis omfattande skolfrånvaro. Projektet 
ansöker om projektmedel för folkhälsoinsatser. En initial insats i ett tidigt 
skede kan ge betydande vinster för den enskilde eleven och familjen samt 
samhället längre fram. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att ansöka om medel för folkhälsoinsatser för Samverkan i praktiken 
mellan skola och socialförvaltning. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att ansöka om medel för folkhälsoinsatser för 
Samverkan i praktiken mellan skola och socialförvaltning.

Beskrivning av ärendet
Att barn och ungdomar lämnar grundskolan med godkända betyg har stor 
påverkan på deras framtid. Förutom trygg hemsituation/familj är skolan den 
enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk 
ohälsa och olika former av sociala problem. Skolfrånvaro är ofta en indikation 
på psykosociala problem, såväl skolrelaterade, som individ- och 
familjerelaterade. I en del fall räcker det med åtgärder i skolan medan andra 
kan behöva insatser där socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin 
involveras.

Frågan om skolnärvaro är viktig i både grund- och gymnasieskolan, men ofta 
blir den omfattande först i högstadiet. Redan i förskolan och i grundskolans 
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 Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

tidiga år finns ofta tydliga signaler på problem som resulterar i skolfrånvaro 
längre fram.

Projektet ”Barn som utmanar” (2012) finansierades av kommunens särskilda 
folkhälsomedel och i ett av delprojekten ingick en så kallad välfärdsanalys. 
Den handlade om att utifrån tillgänglig statistik, egna undersökningar samt 
workshops kartlägga hur barn och ungas situation ser ut i Luleå. Utifrån 
materialet kunde riskfaktorer analyseras och behov av nya tidiga insatser i 
samverkan identifieras. 

Välfärdsanalysen visade att elever uppmärksammas redan under lågstadiet 
då skolgången inte fungerar, och det bemöts i första hand med pedagogiska 
insatser. När skolgången ändå inte fungerar möts det med 
ytterligare/intensivare pedagogiska insatser, och elevhälsan kopplas in. När 
sedan skolfrånvaron ökar görs anmälan till socialförvaltningen som i regel 
inte inleder utredning i ett sådant tidigt skede. 

Först när problemen i början av högstadiet eskalerat och sociala problem 
kommit till inleder socialförvaltningen en utredning. Som ett första steg 
beviljas öppenvård som dock inte är en tillräcklig insats för att stoppa den 
negativa utvecklingen. Istället tvingas socialförvaltningen efter något år 
placera den unge på institution, en insats som sällan ger gott resultat.

Kartläggningen har påvisat att det finns ett glapp i samverkan mellan skolan 
och socialförvaltningen när barn uppvisar olika former av problem i skolan.  
Det är tydligt att familjeinriktade insatser kommer till stånd i alltför sent 
skede.

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

Beslutsunderlag
Samverkan i praktiken mellan skola och socialförvaltning, ansökan

Beslutet skickas till
SUTK, Barbro Müller, Socialförvaltningen, VC BUF, skolchef, kanslichef BUF
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 181

Ansökan om särskilda folkhälsomedel för projekt soc - 
skola
Ärendenr 2016.305-3.9.11.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden 
ansöka om kommunens särskilda folkhälsomedel till treåriga projektet 
”Samverkan i praktiken – främja skolnärvaro och goda resultat för alla barn”.

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för projektet ”Barn som utmanar” gjordes en kartläggning av 
barn och ungas situation i Luleå på stadsdelsnivå. Förutom att sammanställa 
statistik gjordes en elevstudie kring elever som våren 2014 avslutat åk 9 utan 
gymnasiebehörighet samt en aktstudie av socialförvaltningens 20 dyraste 
placeringsärenden 2013. 

Kartläggningen visade att det finns ett glapp i samverkan mellan skolan och 
socialförvaltningen när barn tidigt uppvisar olika former av problem i skolan.  
Det är tydligt att familjeinriktade insatser kommer till stånd i alltför sent 
skede.

Den 20 september beslutade ledningsgruppen för Socialförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen att tillsammans ansöka om särskilda folkhälsomedel 
till ett samverkansprojekt för tidiga insatser riktade till elever som uppvisar 
begynnande skolproblem bl.a. i form av skolfrånvaro. Syftet är att knyta ihop 
insatser från skolan, pedagogiska och elevhälsa, med familjeinriktade insatser 
från socialförvaltningen. 

Projektet ska pågå i tre år till en kostnad för hela perioden med 4 829 tkr. 
Tanken är att 2 806 tkr finansieras med projektmedel och egenkostnaden blir 
1 011 tkr för vardera socialnämnden respektive barn- och 
utbildningsnämnden.  

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2016-11-09 föreslå socialnämnden 
beslutar att i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden ansöka om 
kommunens särskilda folkhälsomedel till treåriga projektet ”Samverkan i 
praktiken – främja skolnärvaro och goda resultat för alla barn”.
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 Socialnämnden 2016-11-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Förvaltningen informerar om att det i projektansökan har gjorts tillägg i punkt 
tre.

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

Beslutsunderlag
 Projektansökan

Beslutet skickas till
Socialchef 
Verksamhetschef
Skolchef
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-12-05

 
2016/1615-

1.2.3.4.1.2.3.4Barbro Müller

Samhällsutvecklingskontorets förslag avseende 
Medborgarlöfte 2017
Ärendenr 2016/1615-1.2.3.4.

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att tillsammans med polisen anta Medborgarlöfte 
2017 enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Polismyndigheten har beslutat att årliga Medborgarlöften ska tas fram, helst i 
samverkan med kommunerna. Löftena är ett led i att fånga in de lokala 
behoven. 

Förslaget till Medborgarlöfte 2017 bygger på resultat av Trygghetsmätningen 
som gjordes 2016 i Luleå med ca 1800 svar samt dialoger med medarbetare i 
både kommunen och inom polisen.
Följande löften föreslås:

 Kommunen ska, tillsammans med polisen, införa arbetsmetoden 
sociala insatsgrupper i Luleå,

 Kommunen ska genomföra två stycken trygghetsvandringar,
 Polisen ska enligt upprättad plan ge information till ensamkommande 

flyktingbarn,
 Polisen ska genomföra minst 50 trafikkontroller i kommunens byar.

Beslutsunderlag
 Medborgarlöfte 2017

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Polisen Luleå-Boden, samhällsutvecklingskontoret
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Polisens medborgarlöfte 2017, i samverkan med Luleå kommun, ska 

bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet samt skapa 

förutsättningar för att barn/unga/unga vuxna ska inkluderas i 

samhället samt undvika missbruk och kriminalitet. 

Situationen idag  

Den gemensamma lägesbilden har tagits fram tillsammans med 

representanter från polisen och kommunen. Underlaget har inkluderat 

aktuell brottsutveckling, underrättelser, polisens trygghetsmätning, 

drogvaneundersökning, medarbetar- och medborgardialog som visar att; 

 

Generellt är Luleå en trygg plats att bo och vistas i med en positiv 

utveckling beträffande den upplevda tryggheten. 

 

För en fortsatt positiv utveckling behövs bland annat förutsättningar 

stärkas för att genomföra gemensamma insatser med barn/unga/unga 

vuxna.  Polisens synlighet/närvaro behöver öka. 

Det här ska vi göra  

 Kommunen ska, tillsammans med polisen, införa arbetsmetoden 

sociala insatsgrupper i Luleå. 

 Kommunen ska genomföra två trygghetsvandringar. Polisen ska 

delta. 

 Polisen ska enligt upprättad plan ge information till 

ensamkommande flyktingbarn. Kommunen ska delta. 

 Polisen ska genomföra minst 50 trafikkontroller i kommunens byar. 
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Det här ska vi åstadkomma tillsammans  

De effekter som förväntas uppnås är att i ett tidigare skede identifiera 

barn/unga/unga vuxna som är i riskzonen och ge stöd till dem. En ökad 

polisiär synlighet/närvaro utanför tätorten.   

Följ med i hur det går!   

Medborgarna kan följa resultatet via 

polisen.se/Medborgarlöften/Norrbotten/Luleå kommun/ samt nyheter som 

även kommer att länkas via lokalpolisområde Luleå-Bodens facebooksida.   

Bakgrund 

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna 

arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en 

utveckling av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse. 

Det handlar om konkreta aktiviteter som polisen och kommunen 

tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska 

brottsligheten. 

 

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas 

tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden. 

Medborgarna ska lokalt involveras genom medborgardialoger och löftena 

ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. 

 

Luleå 201x-xx-xx 

 

 

 

 

________________________ ___________________________ 

 

Ulf Sköld, Lokalpolisområdeschef Yvonne Stålnacke, Kommunstyrelsens  

Lokalpolisområde Luleå-Boden ordförande, Luleå kommun 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Valnämnden 2016-11-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 2

Motion angående kommunens indelning i valkretsar
Ärendenr 2016.901-1.1.1.5 

Valnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen vilket innebär att Luleå 
kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en 
valkrets.  

Sammanfattning av ärendet
I vallagens bestämmelser har det tidigare angetts att en kommun, vid valet till 
kommunfullmäktige, ska delas in i två eller flera valkretsar om fler än 24 000 
har rösträtt i kommunen. Luleå kommun är av den anledningen indelad i två 
valkretsar, norra och södra. 

Förändringar i vallagen, som har trätt ikraft den 1 januari 2015 och tillämpas 
första gången vid ordinarie val till kommunfullmäktige 2018, innebär att en 
kommun får delas in i valkretsar om kommunen har minst 36 000 personer 
som har rösträtt. 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige ska besluta att Luleå kommun från och med 
kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets. 

Valnämnden föreslår att motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Förändringarna i vallagen (SFS 2014:1384) med ikraftträdande den 1 januari 
2015 innebär bland annat följande:
- Vid val till kommunfullmäktige består kommuner som huvudregel av en 

enda valkrets. Kommuner får under vissa förutsättningar delas in i två 
eller flera valkretsar. 

- Vid fördelning av mandat har första divisorn sänkts från 1,4 till 1,2 i syfte 
att få ett mer proportionellt valresultat. 

- Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige. Spärren är 3 % av 
rösterna i kommunen för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej 
valkretsindelade kommuner.

Luleå kommun har mer än 36 000 röstberättigade och får därmed delas in i två 
eller flera valkretsar. För att få en uppfattning om hur valresultatet påverkas 
av de förändringar som gjorts i vallagen och beroende på om kommunen 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Valnämnden 2016-11-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

består av en eller två valkretsar har följande beräkningar gjorts med stöd av 
den valsimulator som Valmyndigheten tillhandahåller på sin hemsida 
www.val.se.

Befintligt resultat efter kommunfullmäktigevalet 2014: 
Valkrets M  C  FP KD  S  V  MP SD RS LBPO Total
Luleå Norra Valkrets 4  1  1 1  15  2   2 2 1  1 30
Luleå Södra Valkrets 5  1  2 1  16  2   2 1 1 31
Summa 9  2  3 2  31  4   4 3 2  1 61

Resultatet om valkretsindelningen behålls, (småpartispärr 3 %)
Valkrets M  C  FP  S V MP SD  RS Total
Luleå Norra Valkrets 4  1  1 16  2  2  2  1 29
Luleå Södra Valkrets 5  2  2 17  2  2  1  1 32
Summa 9  3  3 33  4  4  3  2 61

Resultatet om valkretsindelningen tas bort, (småpartispärr 2 %):
Valkrets M C FP KD S  V MP SD RS Total
En valkrets 9 3 3  2 31  4   4 3 2     61
Summa 9 3 3  2 31  4   4 3 2     61

Beräkningarna visar att Landsbygdspartiet Oberoende (LBPO) förlorar sitt 
mandat oavsett om valkretsarna behålls eller inte eftersom de fick 1,54 % av 
rösterna i kommunen (792 röster) och därmed hamnar under spärren på 2 % 
repektive 3 %. 

Om valkretsindelningen behålls är spärren 3 %. Det innebär att 
Kristdemokraterna som fick 2,68 % (1 377 röster) tappar sina två mandat. 
Istället tar Centerpartiet ytterligare ett mandat och Socialdemokraterna 
ytterligare 2 mandat. 

Om valkretsindelningen tas bort är spärren 2 %. Det innebär att Centerpartiet 
tar det mandat som LBPO förlorar. I övrigt är det oförändrat resultat. 

Mot bakgrund av beräkningarna bedömer kommunledningsförvaltningen att 
resultatet blir mer proportionellt om valkretsindelningen tas bort. 
Förvaltningen ser inte heller någon annan anledning till att behålla 
valkretsindelningen och anser därmed att motionen bör bifallas så att 
kommunen består av en valkrets. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Valnämnden 2016-11-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Kommunledningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordförande föreslår att valnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. Förslaget bifalls.

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna
Valresultatet vid val till kommunfullmäktige i Luleå, 2014-09-14

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-06-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 173

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid 
valet 2018
Ärendenr 2016/901-1.1.1.5

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund (KD), Carola Lidén (C) och Thomas Olofsson (L) föreslår i en 
motion att Luleå kommun från och med valet till kommunfullmäktige 2018 
ska bestå av en valkrets. 

Motionärerna anför att grundregeln efter ändringar i vallagen nu är att en 
kommun består av EN valkrets. Det tidigare kravet om att en kommun, med 
minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget 
fr.o.m. allmänna valen 2018. Valen till kommunfullmäktige har genom denna 
förändring gjorts proportionella med utjämningsmandat, på samma sätt som i 
riksdags- och landstingsvalen. Representationen blir proportionsenligt utifrån 
hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll. Detta innebär 
att Luleå kommun nu har rätt att kunna bestå av en enda valkrets. 

Beslutsunderlag
 Motion från Anette Asplund, Carola Lidén och Thomas Olofsson, 

DokumentId 290898

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kanslikontoret
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Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 

Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN valkrets. Det 
tidigare kravet om att en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i 
valkretsar är borttaget fr.o.m. allmänna valen 2018. 

Nya vallagen skriver i 4 kap, § 11-12

”11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat 
följer av 12 §.

12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i 
två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får 
delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.”

Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med 
utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir 
proportionsenligt utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll. Detta 
innebär att Luleå kommun nu har rätt att kunna bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår är 
regeln enligt kommunallagen, 5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara. 

Valkretsindelningens negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt 
konsekvens har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket 
värda beroende på var i kommunen man bor, då fördelningen enbart sett till aktuell valkrets, 
istället för till kommunen som en helhet. Ett parti kunde mista eller vinna ett flertal mandat på 
bara några rösters marginal. Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora 
kommunreformen 1970 att lokala intressen inte skulle förbises i kommunfullmäktige i 
samband med de stora kommunsammanslagningarna runt i Sverige. Att lokala intressen som 
exempelvis fanns i den tidigare mindre kommunen, som nu slagits samman i en större, inte 
skulle gå förlorat. Det har nu gått 35 år sedan detta. Idag förekommer det ytterst sällan så 
lokala partier och lokala intressen att valkretsarna har någon betydelse. Utifrån detta, samt att 
i princip inget parti i de senaste valen till kommunfullmäktige har använt sig av valkretslistor, 
kan valkretsindelningen ses som utspelad. Slutsatsen gällande valkretsindelningen är därför 
att det i nuläget inte finns några skäl att behålla den.  Luleå kommun bör därför använda 
grundregeln i nya vallagen om att kommunen utgör endast EN valkrets. 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Luleå kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en valkrets.
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Luleå den 14 juni 2016

Anette Asplund, Kristdemokraterna. 

Carola Lidén, Centerpartiet

Thomas Olofsson, Liberalerna
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-12-12

 
2016/1648-2.4.3.3

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag till bidrag för 
Nawruz 2017
Ärendenr 2016/1648-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja 35 000 kronor för firandet av 
det persiska nyåret 2017. Medel för ändamålet anvisas ur representations-
anslaget.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige ansöker om stöd till
firandet av det persiska nyåret, Nawruz. Föreningen kommer att arrangera en 
kulturfestival i Luleå den 7 januari 2017 i Örnnässkolans aula.

Föreningen ansöker om 40 000 kronor till genomförandet. Nyåret är en 
traditionell högtid som firas vid övergången till ett nytt kalenderår, enligt den 
gregorianska kalendern. Festligheter sker på många andra håll i landet. 
Målgruppen är ungdomar, ensamkommande flyktingar, familjer och alla 
intresserade. Evenemanget är öppet för allmänheten och ett antal kända 
artister kommer att stå på scenen.  

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har de senaste åren beviljat 
föreningen 35 000 kronor för genomförande av evenemanget. 

Beslutsunderlag
Föreningen Afghanskt kulturcentrums ansökan om bidrag till Nawruz 2017

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Föreningen Afghanskt kulturcentrum

172



 
Afghansk kulturcenter i Norra Sverige
 Adress: Rödkallensväg 11
974 35 LULEÅ  
Organisation nr: 802469-9244  
Tel: 0767821447  

Ansökan om stöd till firandet av nyåret 2017

Snart väntar oss ännu ett nytt spännande år som avsluta det gamla året på ett storslaget sätt och 
samtidigt ge det nya en underbar början med en stor fest som arrangeras av afghansk kulturcenter i 
Norra Sverige. Tillsammans med alla i hela landet ska vi också vara glada och njuta av nyårs glädja.  
Medlemmar i afghansk kulturcenter i Norra Sverige firar nyåret 2017, lördag den 7 januari 2017. 

Nyår är en traditionell högtid, som firas vid övergång till ett nytt kalenderår, enligt den gregorianska 
kalendern, som används i världens olika länder. Ofta har man stora festivaler som pågår under flera 
dagar före och efter själva nyåret. 

Detta blir dock det första offentliga arrangemanget av gregoriansk kalender i Luleå som arrangeras av 
afghansk kulturcenter i Norra Sverige för att dela vår glädje med de andra i hela Sverige. Festen är 07 
januari 2017, från kl.17.00 till 23.00 i Örnasskolan aulan, Rödkallensväg 11, 974 35 Luleå. 
Målgruppen är ungdomar, ensamkommandeflyktingar, familjer och alla de andra intresserade. Men 
evenemanget är öppet för allmänheten och alla intresserade medlemmar och nationaletet är varmt 
välkomna, oavsett religion och nationell tillhörighet och det är stor steg mot integration i Luleå.

 Ett antal kända artister kommer att stå på scenen, Alia Ansari från Storbritannien (kvinnlig artist), 
Natasha Bank från Stockholm (kvinnlig artist), Edris Durani från Malmö och Haider Walli från 
Göteborg. Dessutom föreningen ordnar dans, Aten och andra aktiviteter också. Föreningen ansöker 
nu om stöd till genomförandet av denna nyårsfest.

Kostnader 

Artistgager 4 artister                   55.000  kr

Hotell för artister 6 personer                                           15.000   kr

Flygbiljett för artister                                                       20.000  kr

Teaterföreställning och dans                                           10.000  kr

Tarnsport……..                                             5.000  kr

Lokal hyran…..                                                                  2.000  kr

Högtalare och ljudtekniker och fyra vaktar………...…...10.000  kr…Totalt kostnader är …127.000 kr
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Intäkter:

Biljett försäljning………………………………………….30.000 kr

Luleå kommun……………………………………………40.000  kr

Norrbottens läns landsting………………………………..30.000  kr

Integration Luleå…………………………………………15.000  kr

Egen insättning…………………………………………..12.000  kr………..Totalt…127.000 kr

Vi ansöker härmed om ett bidrag på Skr 40 000 från Luleå kommun. 

Bankgiro: 144-8844

Bankkonto: 8201–6,934274070-2 Swedbank/afghansk kulturcenter i Norra Sverige

Med vänlig hälsning

Arif Mohammad/ ordförande Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige

Arif Mohammad
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-12-13

 
2016/1657-2.4.3.3

Sofia Riström

Kommunledningsförvaltningens yttrande över ansökan om 
bidrag till konferensen ScAIEM 2016
Ärendenr 2016/1657-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 45 750 kr för eventet 
SCAIEM. Medel anvisas från representationsanslaget för 2016.

Sammanfattning av ärendet
Arrangörerna för eventet ScAIEM ansöker om ekonomiskt bidrag för att 
genomföra konferensen 2016. ScAIEM (Scandinavian Academy of Industrial 
Engineering and Management) är en nordisk konferens som arrangeras vid 
Luleå tekniska universitet. Konferensen har genomförts 28-30 november 2016.

Syftet med eventet är att stärka kunskaper inom innovation och design genom 
att dela idéer och erfarenheter med varandra. Konferensen består av 
föreläsningar och workshops samt bl.a. middag på Ormberget. 

Arrangörerna ansöker om 250 kr/person för eventets deltagare. Totalt antal 
deltagare var 183 personer. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 45 750 kr anslås för genomförande 
av eventet samt att medel anvisas från representationsanslaget. 

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag 

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Sökanden, kanslikontoret 
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