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Information om sammanställd uppföljning av intern
kontroll inom Luleå kommunkoncern 2017
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Sammanfattning av ärendet
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av intern kontroll inom Luleå kommunkoncern 2017.
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Kommunsekreterare
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
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Avsändare
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Ämne
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förtroendevalda politiker om merborgardialog kring
inkludering och integration i Göteborg 11 april

Sveriges kommuner
och Landsting
2018-02-23

Hid.nr. 2018.1901
Inbjudan till en konferens om lokala lägesbilder med
fokus på VBE

Region Kronoberg
2018-02-16

Hid.nr. 2018.1713
Tylösandsdagarna 2018 - Konferenser för dig som
arbetar med migration, integration och etablering

Region Kronoberg
2018-02-16

Hid.nr. 208.1714
Tylösandsdagarna 2018 - Den digitala
utvecklingsfarten är rekordsnabb - om samhällets
digitalisering

Region Norrbotten
2018-02-08

Hid.nr. 2018.1515
Kommunkonferens om hat, hot och våld mot
förtroendevalda i Norrbotten 2018-02-28

Informationsbolaget
2018-02-09

Hid.nr. 2018.1520
Inbjudan till KRIS 2018
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Hid.nr. 2018.1536
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Ärendenr
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Förslag till beslut gällande arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsberättelse 2017
Ärendenr 2018/318-1.3.3.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsberättelse 2017.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin verksamhetsberättelse för år 2017, se
bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över
arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag och verksamhet under året.
Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Antalet mottagna flyktingar har
varit det högsta någonsin men kommer att plana ut 2019.
Flyktingmottagningen klarade av att ta emot och bosätta alla anvisade
nyanlända enligt tilldelat kommuntal.
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler
branscher. Samtidigt som arbetslösheten varit fortsatt låg finns det betydande
skillnader mellan olika grupper. Bland utrikesfödda och personer som endast
har förgymnasial utbildning var arbetslösheten fyra gånger högre än bland
inrikes födda respektive de med gymnasial utbildning. En stor del av
förvaltningens insatser under året har därför riktats mot utrikesfödda.
Luleå har under året ökat andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier
90 dagar efter etableringen jämfört med 2016 med 22 procentenheter och
ligger därmed på totalt 55 procent vilket är en bra bit över riksgenomsnittet
för övriga kommuner. Utmaningen är fortsatt att på olika sätt möjliggöra för
personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden att öka sin
konkurrenskraft. Ett förändringsarbete är därför påbörjat i syfte att
effektivisera de kommunala arbetsmarknadsinsatserna samt anpassa dem mot
bristyrken och därmed förbättra resultatet av deltagare som går till arbete och
studier.
I övrigt består materialet av måluppföljning av styrkortet, internkontroll samt
verksamhetsstatistik och nyckeltal.

Beslutsunderlag
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1 Uppdrag
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt
integrations - och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att
kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I
förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom
exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade
utbildningar och coachning mot arbetslivet. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver olika verksamheter
och projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet och en förutsättning för
detta är god samverkan med andra aktörer.

2 Året som gått
Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet under
2017. Gruppen utrikesfödda har ökat i takt med att kommunplaceringarna ökar samt de
ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd under året. Antalet mottagna flyktingar har varit det
högsta någonsin och kommer att plana ut 2019. Flyktingmottagningen klarade att ta emot och bosätta
alla anvisade nyanlända enligt tilldelat kommuntal. Bland annat har ett externt finansierat projekt för att
underlätta bosättning har bidragit till att flera privata hyresvärdar tilldelat lägenheter för målgruppen
under året. Boendena för ensamkommande barn har anpassat sin verksamhet dels utifrån antalet
asylsökande i målgruppen som minskat under året samt utifrån den nya ersättningsförordningen för
ensamkommande barn och unga. Bedömningen är att omvandlingen följer tidplanen men tiden för
avveckling av ett av boendena förlängdes något efter beslut av KS om att behålla en begränsad grupp av
asylsökande över 18 år i kommunen. Verksamheten för ensamkommande barn har under året täcks av
Migrationsverkets bidrag.
Svårigheten att finna arbetskraft har varit fortsatt hög i de flesta branscher under året. Samtidigt som
arbetslösheten varit fortsatt låg finns det betydande skillnader mellan olika grupper. Bland utrikesfödda
och personer som endast har förgymnasial utbildning var arbetslösheten fyra gånger högre än bland
inrikes födda respektive de med gymnasial utbildning. Luleå har under året ökat andelen utrikesfödda
som går till arbete eller studier 90 dagar efter etableringen jämfört med 2016 med 22 %-enheter och
ligger därmed på totalt 55% vilket är en bra bit över riksgenomsnittet för övriga kommuner.
Utmaningen har under året varit att på olika sätt möjliggöra för personer med en utsatt ställning på
arbetsmarknaden att öka sin konkurrenskraft. Ett förändringsarbete är därför påbörjat i syfte att
effektivisera de kommunala arbetsmarknadsinsatserna samt anpassa dem mot bristyrken och därmed
förbättra resultatet av deltagare som går till arbete och studier.
KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under året startat och bedrivit ett antal externt finansierade
projekt. Bland annat startade genomförandefasen för Workplace Luleå, ett EU-projekt som riktar sig till
utrikesfödda och arbetsgivare som behöver bredda sin rekrytering för att underlätta matchning och
snabbare inträde på arbetsmarknaden.
Samverkan med Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av kommande ändringar i
Arbetsförmedlingens uppdrag gällande etablering och matchning och införandet av det planerade
studiestartsstödet.
Antalet studerande har under året ökat inom samtliga skolformer på Vuxenutbildningen. Jämfört med
riket så når vuxenutbildningen i Luleå också gruppen kortutbildade i något högre utsträckning. För att
täcka kompetensbehovet på arbetsmarknaden har det under året startats ännu fler lärlingsutbildningar
och yrkesutbildningar i kombination med SFI liksom yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken.
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3 Framtiden
Ett fortsatt starkt konjunkturläge innebär att efterfrågan på arbetskraft förväntas öka under hela 2018. Dock kan
bristen på arbetskraft med rätt kompetens medföra att arbetsgivare och företag inte växer i den takt som planerats.
Den prognosticerade sysselsättningsökningen kan därmed äventyras, detta trots en god tillväxt och ökad
efterfrågan. KS-Arbetsmarknadsförvaltningen kommer under de närmaste åren att utveckla nya och effektivare
metoder för matchning av arbetslösa och stöd till arbetsgivare med fokus på kompetensförsörjning.
Vuxenutbildningen i Luleå kommer att ha ett fortsatt fokus på yrkesutbildningar, både på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Arbetsplatsförlagda lärlingsutbildning har börjat efterfrågas av arbetsgivare i allt högre grad.
För att snabbare få ut utrikesfödda på arbetsmarknaden har det sökts extra statliga medel genom en lokal
överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att inrätta yrkesspår inom SFI i samarbete med arbetsgivare.
Ytterligare intensifiering av samverkan kring etableringsuppdraget kommer att ske genom att utrikesfödda kommer
att omfattas av en utbildningsplikt där kommunens vuxenutbildning kommer att spela en central roll.
Enligt Migrationsverkets prognoser kommer det att ske minskning av mottagandet av flyktingar och
ensamkommande barn under 2018 och 2019 för att efter det plana ut. Behovet av lägenheter är dock fortfarande
stort då de stora kullarna av ensamkommande barn som anlände under 2015 fått uppehållstillstånd och flyttar ut
från sina boenden samt att de äldre flyktingar som anlänt under denna period till viss del haft tillfälliga
hyreskontrakt eller boenden.
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4 Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Investeringsredovisning, tkr

Antal månadsanställda per 31 december

192 531
-290 623

Kapitalkostnader

Tillsvidareanställda
Nettoinvestering

292

Årsbudget

400

Avvikelse

108

195

Visstidsanställda

45

-443

Nettokostnader

-98 535

Kommunbidrag

106 145

Resultat

7 610

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar för perioden ett överskott på 7,6 mkr. Utfall fördelar sig enligt
nedan.
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Utfall Period

Budget Period

Avvikelse

Omsättning

CENTRAL LEDNING, ADMINISTRATION och
PROJEKT

12100

13268

1168

13089

VUXENUTBILDNING

41452

47284

5832

63129

gemensamt Vux (adm syo bibliotek lärcentrum
ledning mm)

20888

19577

-1311

Komvux (GRUV samt Gymnasievux)

9557

11083

1526

Särvux

1141

1127

-14

SFI

6341

8428

2087

Yrkesutbildningar (Yrkesvux övriga köpta yrkesutb
trainee lärling samt YH)

3469

6854

3385

56

215

159

ARBETSMARKNADS 0CH SYSSELSÄTTNINGS
AVD

44655

45278

623

gemensamma kostn AMA

10632

10384

-248

sociala företag

1022

1133

111

Arbetsmarknadsåtgärder

9871

9515

-356

Sysselsättningsverksamheter

14220

13497

-723

Feriejobb

8910

10749

1839

FLYKTINGMOTTAGNING

328

315

-13

31192

0

0

0

82582

98535

106145

7610

291067

Uppdragsutb samt interkommunalt

ENSAMKOMMANDE BARN
TOTALT

101075

Central ledning, administration och projekt och utvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på
1,3 mkr eftersom överskottskravet avsatts centralt samt lönekostnader för förvaltningschef from 1/7
delvis utgår.
Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 5,8 mkr. Köpta utbildningar och yrkesutbildningar
redovisar ett överskott på 3,4 mkr till följd av att de statliga bidragen redan utbetalats och ännu ej
förbrukats. Resterande överskott 2,4 mkr är budgeterade personalkostnader som ej förbrukats pga av
rekryteringssvårigheter och vakanta tjänster samt att intäkter för flyktingar på SFI överskridit budgeten.
Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott på 0,6 mkr. överskottet härrör sig till ett statligt bidrag
på 0,7 mkr som ej var budgeterat
Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett kommunanslag
på 315 tkr för informationsinsatser och bidrag till Röda korset för insatser för familjeåterförening.
Bruttokostnaden för perioden var 31,1 mkr vilket finansierades av Migrationsverket
Verksamheterna för ensamkommande barn finansieras helt av Migrationsverket. Bruttokostnaden var
KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2017
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82,5 mkr och finansierades helt av Migrationsverket enligt avtalade platser.
Investeringarna har till stor del följt plan avvikelsen mot budgeten beror på att vuxenutbildningen
skjutit på vissa möbelinköp pga. av att flytt planeras under 2018.

5 Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare
till annan utbildning ska öka med 10% enheter.
Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande
barn genom att utveckla metoder för individuell planering i
samverkan skola-boende-arbetsmarknad.
Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller
studier ska öka med 5 % enheter under en tvåårsperiod.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Minskade utsläpp av växthusgaser
Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad
målgrupp.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till
förvaltningens kvalitetsarbete.
Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens
verksamheter i de för 2017 utvalda områdena.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för
flyktingmottagningens kvalitet.
Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av
deltagarnas lärande i jobbprocessen.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet
kommunbidrag/avkastningskrav.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.
Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya
ersättningsnivån.
Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier
genom förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för
jämförbara kommuner.
Andelen studerande som klarar sina studier ska öka med 10%
jämfört med 2016.
Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen
öka andelen försörjningsstödtagare som går till egen försörjning.

KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2017

14

5(13)

6 Analys
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare
till annan utbildning ska öka med 10% enheter.

Andelen SFI-elever som går vidare till utbildning inom
grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning i Luleå har minskat
med från ca 17 % gick vidare till studier i dessa skolformer till
ca 13 % detta år. Orsakerna kan gå att finna i en god arbetsmarknad
- fler till arbete - och/eller i det faktum att många fler elever under
året påbörjade sina studier inom SFI och då främst inom kurser på
studieväg 2.

Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande
barn genom att utveckla metoder för individuell planering i
samverkan skola-boende-arbetsmarknad.

Under året har projektet ALI som vänder sig till unga flyktingar
avslutats (2017-05-30) och implementering har initierats i ordinarie
verksamhet. Fokus låg på samverkan med skola och arbetsgivare
genom att göra planer och knyta kontakter med praktikplatser m.m.
för deltagarna. Vid ingången av 2016 hade 30 EKB PUT. Av dessa
fick 60% praktikinsatser. Målet var 50 %.
Eftersom boendeformerna ändras och personaltätheten minskar
försvåras kommunikationen mellan arbetsmarknadskonsulter och
kontaktpersoner på boendena. Andelen som fick PUT under 2017
ökade väldigt mycket till 97 personer vid utgången av 2017. Det
tillsammans med implementering i ordinarie verksamhet har gjort
att målet varit svårt att nå. Sedan ALI-projektet slutade har inga
arbetsmarknadsplaneringar eller praktik startats för målgruppen.
Åtgärd: Under perioden har arbetet påbörjat med att inrätta en
mötesplats på kvällstid för unga utrikesfödda där de bland annat
kan ta del av arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadskonsult från
arbetsmarknadsavdelningen skall finnas på plats för att underlätta
frågor kring framtida arbetsmarknadsetablering.

Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller
studier ska öka med 5 % enheter under en tvåårsperiod.

Målet är egentligen ett tvåårsmål men för 2016 var andelen 33 %
(42% bland männen 22% bland kvinnor). För år 2017 var andelen
55 % (59% bland männen och 34% bland kvinnor) så målet är med
råge nått under år 2017.
Särskilda insatser för målgruppen har gjorts inom Jobbsteget som är
ett projekt som ger nyanlända personer eller långtidsarbetslösa
möjlighet till anställning. Syftet på sikt är även att trygga Luleå
kommuns försörjningsbehov av personal inom olika förvaltningar.
Utrikesfödda representerar 80% av deltagarna i denna insats.
Projektet BaZar riktar sig till utrikes födda kvinnor som står mycket
långt från arbetsmarknaden. Projektet har under perioden uppvisat
mycket goda resultat. Under hösten startade projektet Workplace
Luleå med finansiering från Europeiska socialfonden för att snabbt
matcha ut utrikesfödda till arbete.
Vuxenutbildningen har under perioden utformat ett snabbspår för
utrikesfödda akademiker.

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad
målgrupp.

AMF har i dagsläget 7 pågående projekt, bl.a. Workplace Luleå,
BaZar samt Jobbsteget som vänder sig till utrikesfödda alternativt
prioriterar målgruppen. (Jobbsteget 40% utrikesfödda)
Dessutom har ett projekt med Bovärdar visat sig vara framgångsrikt
för att öka intresset att bistå med lägenheter från privata
fastighetsägare. Under perioden har driver KSArbetsmarknadsförvaltningen även ett regionalt projekt för att
utveckla och förbättra samverkan kring samhällsorienteringen i
Luleå och länet.

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till
förvaltningens kvalitetsarbete.

Under året har en inventering av brukarundersökningar gjorts i syfte
att kartlägga behovet av fortsatt förbättring av brukarorienteringen i
verksamheternas utvecklingsarbete. Brukarundersökningar är
framtagna i syfte att genomföras i alla förvaltningens
verksamhetsområden. För att uppfylla målet fullt ut krävs även att
resultat omhändertas för strategiskt förbättringsarbete i den
ordinarie verksamheten. Målet har inte nåtts fullt ut, bland annat på
grund av att fokus under året varit de stora organisatoriska
förändringar som varit nödvändiga att genomföra på grund av
förändrade förutsättningar kring flyktingmottagningen.
Även arbetsmarknadsarbetet genomgår stora och nödvändiga
förändringar i syfte att anpassa verksamheten från
sysselsättningsbetonade insatser till arbetsmarknadsnära
matchningsinsatser mot bristyrken. En extern konsult har därför
anlitats under året för att intervjua deltagare och personal i syfte att
ge bättre underlag.
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Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens
verksamheter i de för 2017 utvalda områdena.

Målet är långsiktigt och kommer inte fullt ut att nås under 2017.
Analyser har gjorts av könsuppdelad statistik under 2016.
Övergripande åtgärder är utvalda utifrån områden där skillnader
har konstaterats. Ytterligare könsuppdelad statistik kommer att
analyseras och en övergripande handlings- och aktivitetsplan för
förvaltningen och för varje verksamhetsområde påbörjas inför 2018
under gemensam planeringsdag för alla chefer.
För planeringsperioden 2018-2020 finns kvantitativa mål uppsatta.
Förbättringsarbete har påbörjats men likvärdig service bedöms inte
ha nåtts under 2017.
Exempelvis så är målet jämnare fördelning mellan könen av
deltagare på egna verksamheter ett långsiktigt mål eftersom
genomloppstiden för en deltagare är närmare två år.
Vuxenutbildningen anpassar sina utbildningar så att de skall passa
både kvinnor och män och fortsätter följa sökande och
avbrottsstatistik uppdelat på kön.

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för
flyktingmottagningens kvalitet.

Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av
deltagarnas lärande i jobbprocessen.

De indikatorer som är framtagna är:
•

Andel i permanenta/tillfälliga boenden vilket ger en bra
överblick över lägenhetsbehovet.

•

Andel vänfamiljer i förhållande till antal flyktingar, vilket
leder till att fler nyanlända fått kontakt med svenskar och
därmed ökas integreringen.

•

Antalet besök per flyktingsekreterare

•

Andelen flyktingar som deltar i fritidsaktiviteter.
(Utgångsvärde tas fram 2018)

Under året har KS-Arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram ett antal
mätetal för att få bättre överblick över resultat i de kartlagda
huvudprocesserna. Arbetet med uppföljning och analys behöver
dock systematiseras ytterligare.
Ett nytt och mer relevant urval av jämförelsekommuner med likande
storlek och arbetslöshetssiffror har tagits fram på
arbetsmarknadssidan. Under flera år har resultaten kring deltagare
som går vidare till arbete och studier visat att Luleå ligger under
riksgenomsnittet och långt under jämförbara kommuner varför detta
funnits som ett mål i strategisk plan och budget sedan 2013 men inte
kunnat nås trots god arbetsmarknad.
Ett stort arbete är därför påbörjat med att omstrukturera och
effektivisera organisationen på Arbetsmarknadsavdelningen i syfte
att förbättra resultatet genom att arbeta aktivare med
matchningsinsatser mot bristyrken både inom Luleå Kommun och
näringslivet.
Arbete är påbörjat under året för att ta fram relevanta indikatorer för
att följa upp flyktingmottagningens kvalitet
Viktiga förändringar i verksamhetens innehåll och organisation är
påbörjade under hösten. Dessa var nödvändiga för att föregå
kravspecifikation kring digitalisering av deltagarnas lärande.
Upphandling av digitaliserad valideringsmetod pågår och beräknas
vara genomförd senast period 2 2018

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Särskilda utbildningstillfällen kring personalområdet för
förvaltningens chefer såsom arbetsmiljö alkohol och droger har
genomförts. Särskilda insatser kring riskbedömningar på boendena
är gjorda.
Den stora förändringen av verksamheten för ensamkommande barn
utifrån den nya ersättningsförordningen ställer höga krav på
verksamhetens chefer för att klara en bra verksamhet. Insatser för
boende chefer för ensamkommande barn pågår. Bl.a. införs
beredskapsorganisation i samverkan med socialförvaltningen samt
det utreds hur enhetschefernas övertidsuttag kan minska. Nytt
ledningssystem för boendechefer är infört för att underlätta styrning
av verksamheten.
Införande av extra stödresurser för rektorer med mer än 30
medarbetare har införts.

KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2017

16

7(13)

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Målet är att alla Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska
hälsodiplomeras. Detta mål är dock långsiktigt och ska vara klart
senast år 2019. Alla verksamheter utom vissa boenden för
ensamkommande barn och unga har påbörjat arbetet med
hälsodiplomering. Orsaken till detta är den nya
ersättningsförordningen medför en stor organisationsöversyn. Till
följd av detta förändras personalsammansättningen och en stor del
av de anställda kommer att varslas om uppsägning, vilket gör
hälsodiplomeringen svår att genomföra. Ca 20% av förvaltningens
verksamheter har slutfört och fått diplomering vid utgången av
2017.
Målet är även att förvaltningens sjuktal ska sjunka. Under 2017 har
sjuktalet sjunkit från 6,4 % till 6,0 % i jämförelse med föregående år.
Hållbart medarbetarengagemang HME har mätts under året och
Arbetsmarknadsförvaltningen hade ett genomsnittligt HME på 4,3
att jämföra med det genomsnittliga värdet på 4,2 för hela
kommunen.
Inom övriga arbetsgrupper i förvaltningen görs även insatser inom
lönekriterier och utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Verksamheten bedrivs inom angivet
kommunbidrag/avkastningskrav.
Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.

Resultatet för perioden är ett överskott på 7,6 mkr.

Översyn av lokaler sker i dagsläget vid Integrationsavdelningen och
dess verksamhet för ensamkommande barn och unga har
genomförts. Anpassning sker till den nya ersättningsförordningen
som träder i kraft den 1:a juli. Handlingsplan är framtagen som
omfattar lokalutnyttjandet. Två boenden har tömts och lokalerna
sagts upp.
Organisationsöversyn av arbetsmarknadssidans verksamheter har
påbörjats. Översynen omfattar utredning av egna lokaler för
verksamheter för arbetsmarknadsinsatser.
Genomgång av gemensamma lokaler för central ledning och
administration har påbörjats och åtgärder för förtätning har skett.
Ytterligare åtgärder och eventuell ombyggnation planeras för år
2018.
Analyser och framtagande av planer har gjorts under året och
effektiviseringar inom verksamhetens för ensamkommande barn
samt förtätning inom administrativa lokaler har skett.

Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya
ersättningsnivån.

Personalminskning har skett enligt plan för att minska
personalkostnader så att de harmoniserar med nya ersättningar och
riktlinjer för boendeverksamheten. Boenden har omvandlats så att
de harmoniserar med nya ersättningar och boenderiktlinjer och ger
mer relevanta boendeformer utifrån målgruppens behov.
Justering görs även med hänsyn till beslut att tillfälligt låta
asylsökande över 18 år bo kvar i kommunen.
Verksamheten för ensamkommande barn har klarat budgeten.

Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier
genom förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för
jämförbara kommuner.

Under året har 619 personer som deltagit i kommunala
arbetsmarknadsåtgärder avslutats. Av dessa har totalt 77 personer
avslutats till osubventionerat arbete eller subventionerat arbete
utanför kommunen. Det utgör 12,4 % av samtliga avslutade
deltagare 2017. 39 personer avslutades till studier vilket utgör 6,3%.
Totalt 2017: 18,7 % avslutades till arbete och studier. Genomsnitt för
jämförbara kommuner var 35% (2016)
2016 avslutades 576 personer. Av dessa har totalt 79 personer
avslutades till osubventionerat arbete. Det utgör 13,7% av samtliga
avslutade deltagare. 35 personer avslutades till studier vilket utgör
6,1%.
Totalt 2016: 19,8 % till arbete eller studier 2016.
Målet är långsiktigt och kommer ej att nås 2017. Planerad
måluppfyllelse är år 2020.
Ett omfattande effektiviserings- och omorganiseringsarbete är
påbörjat i syfte att minska sysselsättningsbetonade verksamheter och
öka matchningsarbetet mot bristyrken.
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Andelen studerande som klarar sina studier ska öka med 10%
jämfört med 2016.

Av alla kurser som avslutats med betyg under 2017 har 93,8 %
avslutats med minst betyget godkänt - E.

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen
öka andelen försörjningsstödtagare som går till egen försörjning.

2016 gick 1 av 33 avslutade personer anvisade från
socialförvaltningen till Arbetsmarknadsförvaltningen vidare till jobb
eller studier. (3%)

2016 var samma siffra 92,3 %. Ökningen har varit 1,6 % på en redan
hög siffra. Insatser i form av kompetensutveckling kring betyg och
bedömning samt anpassningar har haft effekt.

2017 gick 5 av 29 avslutade personer anvisade från
socialförvaltningen till arbete eller studier. (17%)
I satsningen Luleåmodellen där försörjningsstödstagare erbjöds
subventionerad anställning i Luleå kommun har 19 personer
avslutats 2017 varav 3 har gått till arbete eller studier. (15%)
Eftersom underlaget är knapphändigt är det svårt att dra några
långsiktiga slutsatser.
Arbetet pågår med att hitta gemensamma processer, både på
förvaltningsnivå samt inom samordningsförbundet, kring anvisning
av arbetssökande bidragstagare till jobbsökarinsatser på AMF.
Tillsammans med socialförvaltningen ska andelen bidragstagare
totalt i Luleå kommun som går till arbete eller studier öka.

7 Uppföljning av den Interna kontrollen
Kontrollmoment

Senaste analys

Riskvärde

Krishantering

Resultat och noterade avvikelser: Acceptabel

12

Kontroll har gjort att förvaltningens alla verksamheters har rutiner för krishantering. Alla
förvaltningens verksamheter har krishanteringsplaner. Vissa verksamheters
krishanteringsplaner har inte följt gällande mall. Dessa innehåller dock i stort sett alla delar
som planen ska innehålla, men dessa bör uppdateras enligt gällande mall.
Åtgärder: Krishanteringsplanerna uppdateras enligt gällande mall där denna inte använts.
Vårdplaner
genomförandeplane
r ensamkommande
barn

Resultat och noterade avvikelser:

12

Gemensam dokumenterade rutiner finns men behöver utvecklas. Kontroll har gjorts av alla
barn som under kontrolltidpunkten var placerad på något av Arbetsmarknadsförvaltningens
boenden. Alla barn hade vid kontrollen genomförandeplaner Däremot var vissa
genomförandeplaner ej uppdaterats enligt gällande rutiner.
Åtgärder:
Ytterligare kontroll bör ske under 2018 för att fastställa att rutinen följs fullt ut.

Kontroll av rutiner
kring
avvikelsehantering
på boendena för
ensamkommande
barn

Resultat och noterade avvikelser:

12

Rutinen finns och följs delvis. Kontroll har gjorts på hur många avvikelser som skapats och
på om rutinen är känd hos alla. Ett tiotal avvikelser är gjorda totalt inom
boendeverksamheten. På några boenden har ingen avvikelse gjorts. Med anledning av
omorganisationer inom boendena för ensamkommande barn och unga finns anledning att
fortsatt kontrollera området avvikelsehantering.
Åtgärder:
Ytterligare kontroller bör ske under 2018 att rutin och arbetsinstruktioner för
avvikelsehantering följs.

Intyg till alla
deltagare vid avslut

Resultat och noterade avvikelser:

9

Intyg görs till samtliga deltagare på egna verksamheter AMA bedriver. I övriga
verksamheter kan intyg fås på begäran. Utifrån pågående utvecklingsarbete och
organisationsöversyn kommer det att utformas gemensamma intyg som samtliga skall
erbjudas.
Åtgärder:
Ett gemensamt intygsdokument tas fram under 2018 då den planerade
organisationsöversöversynen blivit tydligare.
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SFI-plats enligt
lagkrav

Resultat och noterade avvikelser:

16

I rutinen skiljs mellan etableringselever (som är flyktingar) och de övriga eleverna. För
etableringseleverna är den tiden då får vänta innan de börjar SFI en månad och för de övriga
är det tre månader. Rutinerna är dokumenterade och fungerar enlig anvisningarna.
Under perioden jan-aug 2017 har haft 70 etableringselever som har fått vänta längre än en
månad för att påbörja SFI studier. Där har det kunnat röra sig om allt från att de har fått
vänta en vecka längre än de borde upp till två månader längre än de borde. De flesta som
har fått vänta längre har varit elever som väntade på att påbörja introduktionskursen (dvs de
som inte alls hade några förkunskaper i svenska språket) och de hade ansökt kring slutet på
maj/början på juni.
Åtgärder:
SFI-plats enlig lagkrav skall fortsätta vara ett kontrollmoment 2018 då vi inte kunnat leva
upp till lagkravet fullt ut 2017. Att lagkravet inte kunnat följas beror dock inte på brister i
rutiner eller bristande kontroll.

Uppföljning och
utvärdering av
upphandlade
utbildningar

Resultat och noterade avvikelser:

9

En granskning av fakturering med de individuella studieplanerna som underlag har skett
kontinuerligt under året. Granskningen har visat på felaktigheter i faktureringen, t ex av
kurser som aldrig påbörjats, och resulterat i åtgärder mot de externa utbildningsanordnarna,
t ex återbetalningar och uppdateringar av de individuella studieplanerna. Granskningen har
även visat på att vissa lagkrav och kvalitetskrav inte har kunnat styrkas.
Åtgärder: Inom ramen för kursråd och i något fall även samtal med företagsledning arbetas
för en bättre kvalitet i utbildningen. Handlingsplaner för förbättringar har i några fall tagits
fram. Uppföljningen och kvalitetsgranskningarna kommer att fortsätta gemensamt inom
samverkansområdet Femkanten. Inför kommande upphandling kommer avtalsfrågorna,
lagkraven och kvalitetsuppföljningen att vara i fokus.

Dokumenterade
avslutsamtal

Resultat och noterade avvikelser:

9

I genomsnitt 75 % av avslutade deltagare har fått ett avslutsamtal. 13
Arbetsmarkandskonsulter har inlämnat uppgifter där graden varierar mellan 26 - 100% Det
är dock inte bekräftat att de är dokumenterade i utvecklingsplanen och kommunicerade med
anvisande myndighet.
Åtgärder: Förbättring av antal avslutssamtal som dokumenteras och rapporteras till
uppdragsgivare bör förbättras ytterligare och förbättrade rutiner för uppföljning skall tas
fram. Detta blir en aktivitet i SPB 2018 - 2020.

Fördjupade
jämställdhetsanalyse
r för jämställd
service

Resultat och noterade avvikelser: Acceptabel

9

De utvalda områdena har fortsatt följts upp i som aktiviteter i SBP. Rutiner för jämställd
service har delvis börjat tas fram. AMF har dock valt att avvakta samlat grepp kring
jämställdhetsintegrering i och med att instruktioner för handlingsplan för
jämställdhetsintegrering skall tas fram och genomföras 2018.
Åtgärder:
Fortsatt uppföljning som aktiviteter i SPB samt att kontrollmomentet i stället skall ingå i som
aktiviteter för att uppnå för jämställd service i handlingsplan för jämställdhetsintegrering
2018

Försenade
betalningar

Resultat och noterade avvikelser: Acceptabel

12

Försenade betalningar har under perioden minskat till 6,8 % av antalet fakturor i jämförelse
med föregående år då försenade betalningar var 7,4% och försenat belopp av antalet fakturor
har minskat från 19,4% av fakturabeloppen till 11,4% av fakturabeloppet. Förvaltningen har
infört rutiner för fakturacentralen som innebär att varje vecka kontrolleras vem som har
förfallna fakturor och särskilda påminnelser skickas ut. Rutinerna fungerar tillfredställande.
Särskilda fakturakontrollantutbildning och rutiner som gör att fakturakontrollant med kort
varsel kan få en utbildning har införts.
Åtgärder: Fortsatta kontroller för att få ner andelen förfallna fakturor ytterligare.
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8 Verksamhetsstatistik och nyckeltal
Nedan följer KS-Arbetsmarknadsförvaltningen verksamhetsstatistik och nyckeltal för 2017.
Som Förvaltningens jämförelsegrupper har använts
Liknade kommuner övergripande: Skövde, Kalmar, Piteå, Karlstad, Halmstad, Solna, Växjö
Liknande kommuner integration: Skellefteå, Kungsbacka, Varberg, Täby, Norrtälje, Falun, Karlstad
Egen jämförelsegrupp: Gävle, Piteå, Norrköping, Eskilstuna, Östersund, Trollhättan, Örebro, Västerås, Skellefteå,
Sundsvall

8.1 Arbetsmarknadsinsatser
Antal personer i arbetsmarknadsinriktade insatser
Beslut
Anställningar Arbetmarknadsåtg
Praktikanter med bidrag
Praktik och övriga aktiva insatser totalt
Feriejobb
Tot antal Beslut

Utfall
Utfall
Förändring
år 2016 år 2017
267
384
117
270
265
-5
453
507
54
1040
1044
4
2030
2200
170

Placerade personer exkl feriejobb
Placerade personer totalt

976
2016

974
2018

-2
2

Kommentar: Ökningen av anställningar beror främst på att Extratjänster har ökat från 21 till 68 beslut även
Instegsjobb 23 beslut samt Jobbsteget som startade under 2017 med 64 beslut har bidragit till ökningen. Ökningen i
antalet praktikbeslut beror delvis på att personer som ingår i jobbsteget måste göra praktik innan sin anställning
men även att antalet med vanlig arbetspraktik har ökat. Antalet i Feriejobb samt även antalet personer som deltagit i
övriga arbetsmarknadsinriktade insatser har dock varit ungefär samma som föregående år.
Nyckeltal/verksamhetsmått
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A.
Börjat arbeta, andel (%)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B.
Börjat studera, andel (%)
Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel
(%)
Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten med gymnasial utbildning, andel (%)

Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Liknande Luleå
Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Liknande Luleå

Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten vars insatser har avslutats efter mer än
Luleå
24 månader, andel (%)

Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Liknande Luleå

2013
691
404
425
11
13
38
13
8
18
8
36
13
36
45
37

2014
657
458
454
12
19
20
12
6
7
7
33
19
37
46
43

2015
639
430
493
16
38
39
10
10
11
6
40
38
57
38
29

2016
629
440
536
14
30
32
14
7
10
11
33
30
44
33
21

0
20
11

0
25
12

57
21
6

59
3
9

Kommentar: Luleå kommun har färre anvisade genom socialtjänsten och fler anvisade från arbetsförmedlingen än
jämförbara kommuner. Deltagarna har generellt längre insatser i kommunen än jämförbara kommuner vilket
bygger på tidigare inriktning mot sysselsättning i egna verksamheter. Detta bedöms vara en av orsakerna till det
låga resultatet för deltagare som efter avslut går vidare till arbete. Organisationsöversyn pågår för att se över hur
verksamheten kan ändras mot arbetsträning i yrken där det råder kompetensbrist.
Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder omfattar även feriejobbsgarantin för alla i åk 9 och 1:an
2:an gymnasiet och var 9,4 mkr för 2016. Det är väldigt få kommuner som har en liknande garanti, vilket påverkar
nettokostnaden per invånare.
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8.2 Vuxenutbildningen
Antal elever har i jämförelse med föregående år ökat i alla skolformer inom vuxenutbildningen

Nyckeltal/verksamhetsmått
Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner och landsting
vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning , andel (%)
Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) Luleå
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare,
Luleå
andel (%)
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Egen jämförelsegrupp
Elever på SFI som avbrutit och ej klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två Luleå
år tidigare, andel (%)
Liknande kommuner, övergripande, Luleå, 2016
Liknande Luleå

2013

2014

2015

2016

530
825
681
3,8
4,5
5,3
69,7
64,5
71
45
47
45
27
24
22

515
950
970
4,1
5,1
6,0
68,9
65,3
69,6
41
52
45
24
22
23

513
982
904
4,1
5,4
6,2
73,5
66,4
69,8
45
51
44
23
20
21

601
958
976
4,5
5,3
6,4
65,4
70,3
70,9
45
49
45
26
18
21

Kommentar:
Lägre andel av befolkningen som studerar på vuxenutbildningen samt lägre kostnader per elev bidrar till det låga
nyckeltalet. Fram till 2015 var en högre andel av de mottagna kvotflyktingar än genomsnittet för Sveriges
kommuner vilket påverkar kostnaden och resultatet för SFI åtminstone statistiken fram till år 2016. Den goda
arbetsmarknaden i Luleå påverkar sannolikt andelen avbrott och andel som slutför kurs.
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8.3 Integrationsinsatser och Flyktingmottagande
Nyckeltal/verksamhetsmått
Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd, antal
Anvisade ensamkommande barn, antal

2013
85
17

Luleå
Luleå

2014
95
14

2015
113
194

2016
251
17

2017
361
10

Kommentar: Siffrorna gällande anvisade Ensamkommande barn för 2012–2014 är verksamhetens egna registrerade
mätetal. Överenskommelse fram till 2015 var 80–100 mottagna flyktingar per år. From 2016 får varje kommun
särskilda kvoter. För 2017 var Luleå kommuns kvot 370 anvisade personer. Luleå kommun har klarat att motta
enligt den anvisade kvoten. En del av Kvotflyktingarna som har blivit anvisade har dock kunnat anlända först i
januari 2018 vilket förklarar avvikelsen i antalet kommunmottagna i förhållande till bestämd kvot.
Nyckeltal/verksamhetsmått
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%)

Luleå
Luleå föväntat värde
Luleå
Liknande kommuner övergripande
Liknande kommuner integration

2013
51
52

2014
54,1
54,8

2015
58,2
56,8
38
35
38

2016
59,2
53,6
33
43
46

2017

55*

Kommentar: Den statistiska modellen för förväntat värde tar hänsyn till skyddsbehövande och deras anhörigas
vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå samt arbetslöshet i kommunen.
Ingen statistik för lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera finns före år 2015. siffran för 2017 är
lämnad av arbetsförmedlingen och inga jämförelsetal finns, men enligt uppgift har Luleå kommun näst bästa siffor
i att de som lämnat etableringsuppdraget har gått till jobb eller studier.
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Förslag till beslut gällande kvalitet & samhällsutvecklings
verksamhetsberättelse 2017
Ärendenr 2018/346-1.2.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvalitet & samhällsutvecklings
verksamhetsberättelse för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektörens stab kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) etablerades
2017. Kvalitet & samhällsutveckling har till uppdrag att skickliggöra
kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla
verksamheten - för nöjda luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i
riktning till Vision Luleå 2050. Kvalitet & samhällsutveckling har under året
arbetat med att utveckla arbetsmetoder och ta fram strategier, allt för att
tydliggöra uppdraget och skapa förankring i kommunkoncernen.
Utvecklingsplanen för Råneå har färdigställts för politiskt beslut. För HertsönLerbäcken och Luleå centrum pågår arbetet med utvecklingsplanens
samrådshandling och en uppdragsbeskrivning inför utvecklingsplan för
skärgården är framtagen. De utvecklingsplaner som är aktuella just nu har
också granskats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Byggdialogen är
uppskattad av de aktörer som deltagit och har varit igång sedan januari.
Preliminära siffror visar att det har byggts ca 600 bostäder i Luleå under året,
vilket innebär att målet på minst 350 byggda bostäder har överträffats.
Kvalitet & samhällsutveckling har formerat och deltagit i styrning av är
påverkansarbete och insatser för fler jobb till Luleå. Exempel på utvecklade
processer under året är samverkan med polisen, tillgänglighet för
funktionsnedsatta, ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak),
utvecklingsplaner samt arbetet med barn och ungas delaktighet.
Den första fasen för att utveckla kommunens styrsystem är genomförd och
har resulterat i en förbättrad målstyrningsprocess. En handlingsplan för att bli
en hållbar kvalitetskommun är framtagen som grundar sig i
kvalitetsvärderingarna
Det ekonomiska utfallet för kvalitet & samhällsutveckling blir ett överskott
med 13 866 tkr. Av detta är dock 13 459 tkr projekt som fått projektmedel
beviljade från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser, EU-potten etc. Det
innebär att kvalitet & samhällsutvecklings reella överskott blir 407 tkr.
Överskottet beror i huvudsak på ett överskott för lönekostnader och att vissa
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verk-samheter har haft svårt att hinna använda sin budget på grund av
nyanställningar, frågor kring arbetssätt i en ny organisation. Målet om ett
överskott på 1% har inte nåtts, framförallt beroende på de oförutsedda
kostnader som avtalet med Luleå Tekniska Universitet angående
studentbostäder på Nordkalotten medförde.
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Uppdrag
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten - för nöjda luleåbor och för en hållbar
samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.
Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:
•
•
•
•
•
•
•

Omvärldsbevaka och analysera
Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn
Skapa delaktighet och samverkan
Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg
Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag
Leda strategiska projekt och utredningar
Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete

KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive samhällsutveckling.
Dessutom har KSAM uppdraget att bereda och administrera ärenden som rör kommunala bidrag till
olika externa projekt och aktiviteter. Den ekonomiska omfattningen för detta är 60 % av KSAM:s totala
omsättning men tidsmässigt av mindre omfattning. KSAM hanterar utbetalningar och uppföljningar för
dessa specialdestinerade bidrag och pengarna kan inte användas i den övriga verksamheten.
Kvalitet
Verksamhetsområdet kvalitet har till uppgift att leda, utveckla och hålla samman utvecklingsverksamheten för Luleå kommuns politiker, tjänstemän och bolag. Arbetet med kvalitetsutveckling ska präglas
av kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga förbättringar, processfokus, faktabaserade beslut och
ett utvecklande ledarskap. Verksamhet ska i steg 1 vara organisationsövergripande och steg 2 koncernövergripande. Målbilden är att skapa en hållbar kommun, attraktiv arbetsplats och som har en
arbetsfilosofi där man arbetar övergripande med ständiga förbättringar.
Samhällsutveckling
Verksamhetsområdet samhällsutveckling har till uppgift att stödja, driva på och följa upp kommunens
arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten ska stärka kommunens förmåga inom
strategisk social-, ekologisk-, näringslivs- och infrastrukturutveckling samt utifrån dessa kompetenser
stå för ett hållbarhetsperspektiv i kommunens samhällsplanering och exploateringsverksamhet.
En viktig uppgift är att stödja utvecklingen av processer och samverkan som underlättar uppdraget.
Arbetet innebär en nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag samt ett ansvar att aktivt
stärka kopplingen mellan kvalitet och hållbarhet.
Kvalitet & samhällsutveckling arbetar inom områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplanering
Bebyggelse i tidiga skeden
Markanvisningar och övergripande mark- och exploateringsfrågor
Folkhälsofrågor
Natur- och klimatfrågor
Trafik- och infrastrukturfrågor
Demokratifrågor som jämställdhet, tillgänglighet och medborgardialog
Näringslivsutveckling
Kvalitetsarbete
Stadsutveckling
Landsbygdsutveckling
Internationellt arbete
SIDA | 1
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Organisation

Året som gått
Kommundirektörens stab Kvalitet & Samhällsutveckling (KSAM) etablerades 2017. Verksamheten är
komplex med många ansvarsområden och 25 medarbetare. För att leda och skapa förutsättningar har
en samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef rekryterats under andra kvartalet 2017. KSAM har
under året arbetat med att utveckla arbetsmetoder och ta fram strategier, allt för att tydliggöra
uppdraget och skapa förankring i kommunkoncernen.
Målet om ett överskott på 1% har inte nåtts, framförallt beroende på de oförutsedda kostnader som
avtalet med LTU angående studentbostäder på Nordkalotten medförde. KSAM har haft en över året
föränderlig budget vilket kraftigt har försvårat överblicken över tillgängliga medel. Ytterligare tid
kommer att behövas för att kunna identifiera verksamhetens långsiktiga budgetbehov.
Utvecklingsplanen för Råneå har färdigställts för politiskt beslut. För Hertsön-Lerbäcken och Luleå
centrum pågår arbetet med utvecklingsplanens samrådshandling och en uppdragsbeskrivning inför
utvecklingsplan för skärgården är framtagen.

Bilder från medborgardialogen kring skärgårdens utveckling

SIDA | 2
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Ett förslag till checklista för jämställda beslut har tagit fram. KSAM har tagit fram ett förslag till ett
utbildningspaket som ledningsgrupper kan nyttja. Under året har KSAM även arbetat med att jämställdhetsintegrera våra övergripande styrdokument. Analyser har gjorts i samband med utvecklings av
styrsystemet. De utvecklingsplaner som är aktuella just nu har också granskats utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit och har varit igång sedan januari. En utvärdering av för ständiga förbättringar av processen har genomförts två gånger under året. Markanvisningar
som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en varierad
boendekostnad. På Kronan har markanvisningarna för de första sex kvarteren genomförts. Preliminära
siffror visar att det har byggts ca 600 bostäder i Luleå under året, vilket innebär att målet på minst 350
byggda bostäder har överträffats.
Översiktsplanen genomsyrar idag en övervägande del av genomförandeprocesserna i kommunen. Ett
genomförandearbete som KSAM har formerat och deltagit i styrning av är påverkansarbete och
insatser för fler jobb till Luleå. Exempel på utvecklade processer under året är samverkan med polisen,
tillgänglighet för funktionsnedsatta, ANDT, utvecklingsplaner samt arbetet med barn och ungas
delaktighet.
Under hösten anordnades en tankeverkstad för föreningar, eldsjälar och kommunen ”Tillsammans för
ett gott liv i Luleå” (se bild nedan)
Den första fasen för att utveckla kommunens styrsystem är genomförd och har resulterat i en förbättrad målstyrningsprocess. Översynen av styrsystemet innebär ett tydligare fokus på resultat. En handlingsplan för att bli en hållbar kvalitetskommun är framtagen som grundar sig i kvalitetsvärderingarna:
Kundfokus, medarbetarnas delaktighet, ständiga förbättringar, arbeta med processer, faktabaserade
beslut och ett utvecklande ledarskap.

Kvällen den 22 nov samlades nästan 100 personer för att samtala om hur vi tillsammans kan skapa ett gott
liv i Luleå. På mötet deltog föredragare från föreningar och organisationer i Luleå samt politiker och
tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader

Antal månadsanställda per 31
december

Investeringsredovisning, tkr
1 153
-52 025

Tillsvidareanställda
Nettoinvestering

7 500

Visstidsanställda

23
2

-165

Nettokostnader

-51 037

Kommunbidrag

64 903

Årsbudget

7 500

Resultat

13 866

Avvikelse

0

Kommentar
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling bildades i början av 2017. Det har inneburit att verksamheten
ännu inte fått den omfattning och det tempo som är avsett. Flera tjänster har tillsatts under året
samtidigt som vi har haft vakanser.
Under året har det varit en stor osäkerhet om hur stor budget KSAM har. Den har varierat kraftigt
samtidigt som många felbokföringar funnits vilket medfört en stor osäkerhet om vilken handlingsfrihet
KSAM haft. Detta har också bidragit till att alla tänkta verksamheter inte startats vilket bidrar till
överskottet.
Det ekonomiska utfallet för KSAM:s alla ansvar blir ett överskott med 13 866 tkr. Av detta är dock
13 459 tkr projekt som fått projektmedel beviljade från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser,
EU-potten etc.
Det innebär att KSAM:s reella överskott blir 407 tkr. Överskottet beror i huvudsak på ett överskott för
lönekostnader och att vissa verksamheter har haft svårt att hinna använda sin budget på grund av
nyanställningar, frågor kring arbetssätt i en ny organisation. Utfallet innebär att KSAM inte klarat det
1%-iga effektiviserings-målet. Orsaken till detta ligger främst i de höga kostnader för studentboende
på Hotell Nordkalotten som översteg lagd budget.
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Styrkort
KS Målområden
Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande,
särskilt unga

Mål
Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt
unga

Samordnade insatser för skärgårdens
utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka
jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön
genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet
kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

KSAM:s egna mål

KSAM:s roll och uppdrag är tydligt, känt och
uppskattat inom kommunkoncernen
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt och analyser
är relevanta och användbara
Kunskapsstödet till kommunstyrelse,
kommunledning, förvaltningar och bolag är relevant
och efterfrågat
Det finns goda förutsättningar för delaktighet samt
för samverkan internationellt, med samhällets aktörer
och inom koncernen
Kommungemensamma mål, processer, riktlinjer
och verktyg är tydliga och kända
Översiktsplanens intentioner genomsyrar samtliga
genomförandeprocesser
Projekt, processer och utredningar leds och stöttas
med mål- och resultatfokus
Översiktsplanen och det gemensamma
kvalitetsarbetet följs upp årligen med fokus på
ständiga förbättringar
SIDA | 5
31

STAB KVALITET & SAMHÄLLSUTVECKLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2017

Kommentar till måluppfyllelsen
Nämnd-/Bolagsmål

Kommentar

Ökat byggande för fler
Luleåbor

Enligt preliminära siffror har det byggts ca 600 bostäder 2017.
Markanvisningar som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en varierad boendekostnad. Utvecklingsplan Råneå har varit ute på granskning och är färdig för politiskt beslut.
För Hertsön och centrum finns förslag till utvecklingsplaner framtagna,
men de är ännu inte ute på samråd. Utvecklingsplaner för skärgården och
Porsön har påbörjats.

Ny process för tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen samt den
tillhörande processen byggdialogen är implementerad. På Kronan har
markanvisningarna för de första sex kvarteren genomförts. Utöver det
har ett antal markanvisningar i andra stadsdelar genomförts och
påbörjats, bl a på Notviken, Hertsön och i centrum.
Inget nytt naturreservat är bildat under året eftersom processen tar tid.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Kvalitet & Samhällsutveckling deltar i arbetet kring bosättningsuppdraget.
Ett konkret resultat är att nu minst 5 % av markanvisade bostäder erbjuds
till kommunen för personer som omfattas av kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Samordnade insatser för
skärgårdens utveckling

Uppdragsbeskrivningen för Utvecklingsplan skärgård blev klar till jul och
ska behandlas i KS under januari 2018.
En medborgardialog genomfördes i samband med Skärgårdens dag i juni.
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Nämnd-/Bolagsmål

Kommentar

Minskade utsläpp av
växthusgaser

Handledning för beräkning av utsläppsminskning för förvaltningar och
bolag är framtagen och finns tillgänglig i Stratsys.
Handledning för att ta fram åtgärder inom Borgmästaravtalet för 2018 är
inte klar. Vi planerar att begära anstånd för att kunna göra detta under
våren 2018.

Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun

Kvalitetschef är rekryterad under våren och staben håller på att konstituera sig. Under våren har Kvalitet & Samhällsutveckling träffat de flesta
förvaltningarnas ledningsgrupper, och beskrivit sitt uppdrag och inhämtat
synpunkter och förväntningar. Översyn av styrsystemet har påbörjats i
syfte att bland annat enklare kunna tydliggöra verksamheternas planering
och resultat.
Organisation var fulltalig på kvalitetsenheten i början på september.
Några från staben var deltagande vid Kvalitetsmässan i Göteborg som
ägde rum i november. En handlingsplan för hållbar kvalitetskommun är
presenterad och sanktionerad av KDL. Kommunen kommer ha de sju
kvalitetsvärderingarna som grund för allt utvecklingsarbete. En standard
för uppdragsförfrågningar mot KSAM är framtagen och implementerad i
organisationen, förfrågningar av resurs och kompetensstöd kommer från
organisationen. Resultatutbildning genomförd till 66% 2017 resterande
utbildning genomför 2018.

Genomföra aktiviteter för
jämställdhetsintegrering

De planerade aktiviteterna har genomförts enligt plan. KSAM har utifrån
utvalda representanter ur kvalitetsnätverket bildat en grupp som ska
arbeta med de kommungemensamma frågorna som rör jämställdhetsintegrering. Ett förslag till check-lista för jämställda beslut har tagit fram.
Beslut gällande användning av checklistan kommer tas under 2018.
KSAM har tagit fram ett förslag till ett utbildningspaket som
ledningsgrupper kan nyttja. I utbildningspaketet får chefer grunderna i
ämnet jämställdhet samt möjligheter att arbeta med:
•
•
•

•

Checklista för jämställda beslut
Checklista för att kontroller att mål och aktiviteter i våra
verksamhetsplaner är jämställda
Metoder för processutveckling - med jämställdhetsperspektiv.
Dvs hitta de moment i varje process som är avgörande för om
det värde som skapas i processens är jämställt.
Egenkoll för jämställd kommunikation

Under året har KSAM även arbetat med att jämställdhetsintegrera våra
övergripande styrdokument. Analyser har gjorts i samband med utvecklings av styrsystemet. Jämställhet är ett fortsatt prioriterat område för
kommande mandatperiod och KSAM har lämnat ett förslag på viktiga
förbättringsområden att jobba vidare med. De utvecklingsplaner som är
aktuella just nu har också granskats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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Förbättra resultatfokus och
öka jämförbarheten

Flera representanter från KSAM går utbildning i resultatstyrning. Syftet
med utbildningen är att få en gemensam grund gällande mål och mått.
Analys har gjorts gällande kommunens politiska mått, dvs mått som
presenterat i Strategisk plan och budget, och nämndernas verksamhetsuppföljningar. Vad är ex informationsmått och vad är resultatmått mm.
Analysen visade att de mått som vi idag använder är till största del informationsmått och säger egentligen inte mycket om det resultat som vi
levererar till våra kunder/medborgare.
I samband med utveckling av styrsystemet har vi försökt titta på måtten
för att säkerställa att det ska vara resultatinriktade. På resultat och framtidsdagarna presenterade resultatanalyser kopplat till respektive KF mål
2018 och kompletterande uppdrag. Syftet med detta upplägg var just att
förbättra resultatfokuset i Luleå kommun.
KSAM sitter med i två analysgrupper på förvaltningarna i syfte att föra
detta tänk vidare. Dvs att städa bland sina mått och fokusera på mätetal
som visar på resultat.
Vi behöver däremot förbättra vårt arbete med att jobba med jämförbarhet. En av kommunens kvalitetsvärderingar är basera beslut på fakta.
Under 2018 kommer arbetet med att ta fram en kvalitetshandbok ta fart
och där kommer fördjupa oss i arbetssätt och verktyg för att bli bättre på
jämförbarhet.

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

KSAM:s verksamhet är komplex och innefattar många ansvarsområden.
Därför har samhällsutvecklingschef och kvalitetschef rekryterats. Staben
har gemensamt arbetat med uppdrag och arbetssätt, vilket underlättar
chefernas arbete.
Utveckling av ledarskapet i Luleå kommun påbörjat genom projekt där
Kvalitetschef ingår, projektet avslutas 14mars och presenteras på Stora
ledarskapsdagen. Målbilden är framtagning av ny övergripande
ledarskapsfilosofi för Luleå kommun.

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mötesstruktur har tagits fram, liksom samverkansytor etc. Ett gott
exempel är mötesserie kring social hållbarhet. Gemensamma aktiviteter
för att skapa samsyn kring uppdraget och för att svetsa samman gruppen
har genomförts.
Skyddsombud utsedd och skyddsrond genomförd, 13st mindre avvikelser
som alla är åtgärdade innan årsskiftet.

Bedriva verksamheten inom
angivet kommunbidrag

Staben för Kvalitet & samhällsutveckling bildades i början av 2017. Det
har inneburit att verksamheten ännu inte fått den omfattning och det
tempo som är avsett. Flera tjänster har tillsatts under året samtidigt som
vi har haft vakanser.
Under året har det varit en stor osäkerhet om hur stor budget KSAM har.
Den har varierat kraftigt samtidigt som många felbokföringar funnits
vilket medfört en stor osäkerhet om vilken handlingsfrihet KSAM haft.
Detta har också bidragit till att alla tänkta verksamheter inte startats
vilket bidrar till överskottet.
Utfallet vid årets slut blir ett överskott på 403 tkr. Detta beror i huvudsak på ett överskott för lönekostnader och att vissa verksamheter har haft
svårt att hinna använda sin budget på grund av nyanställningar, frågor
kring arbetssätt i en ny organisation och att det varit hög arbetsbelastning
på de medarbetare som varit i tjänst. Detta överskott klarar år 2017 att
täcka det stora underskott som uppstått på ansvar 10500000.

SIDA | 8
34

STAB KVALITET & SAMHÄLLSUTVECKLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2017

Nämnd-/Bolagsmål

Kommentar

Effektivisering av verksamheten

KSAM når inte ett överskott på 1 %, framförallt beroende på att
verksamheten blev belastad av de oförutsedda kostnaderna för
kommunens avtal för studentbostäder på Nordkalotten, men också
beroende på att budget och ansvarsområden förändrats under året, och
att utfallet i delar beror på faktorer KSAM inte kan påverka.

KSAM:s roll och uppdrag är
tydligt, känt och uppskattat inom
kommunkoncernen

Under året har förvaltningars ledningsgrupper besökts, och vi har haft
goda samtal om uppdrag och förväntningar på staben. Arbete pågår också
med att utveckla nätverk, och tydliggöra roller och uppdrag för staben.
Översynen av styrsystemet innebär också en viktig dialog med
verksamheterna. KSAM:s roll och uppdrag för kvalitetsuppdraget är i stort
känt inom förvaltningsledningen.

Omvärldsbevakning sker
kontinuerligt och analyser är
relevanta och användbara

Eftersom fokus på resultat är centralt så har omvärldsanalysen
kompletterats med en invärldsanalys, som beskriver verksamheternas
resultat utifrån deras respektive uppdrag. Om- och invärldsbevakningen
är ett underlag för planeringsprocessen.

Kunskapsstödet till kommunstyrelse, kommunledning,
förvaltningar och bolag är
relevant och efterfrågat

Under året har kunskapsstödet ytterligare förstärkts med en strateg
inriktad på jämställdhetsintegrering och en strateg med kompetens inom
extern finansiering.

Det finns goda förutsättningar för delaktighet samt för
samverkan internationellt, med
samhällets aktörer och inom
koncernen

Under året har Luleå kommun bedrivit ett omfattande internationellt
samarbete för att stödja näringslivet, utveckla kommunens egen
verksamhet och fördjupa demokratins funktionssätt. KSAM har
samordnat kommunens internationella arbete.

Kommungemensamma mål,
processer, riktlinjer och verktyg
är tydliga och kända

Resultat under året är utvecklade processer kring exempelvis samverkan
med polisen, tillgänglighet för funktionsnedsatta, ANDT, utvecklingsplaner, kopplingen mellan översiktsplan och styrsystem samt arbetet med
barn och ungas delaktighet. Det sistnämnda innebär att en lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes under hösten i årskurs 8,
årskurs 2 på gymnasiet samt med unga födda år 1993. Resultat presenteras under andra kvartalet 2018.

Arbete för att identifiera nya arbetssätt kring samverkan och dialog med
civila samhället har påbörjats, med start i en medborgardialog som
samlade ett hundratal deltagare.

Den första fasen för att utveckla kommunens styrsystem är genomförd
och har resulterat i en förbättrad målstyrningsprocess. Översynen av
styrsystemet innebär ett tydligare fokus på mål och resultat, vilket
kommer förbättra kunskapen om kommungemensamma mål, processer,
riktlinjer och verktyg inom kommunkoncernen.

Översiktsplanens intentioner
genomsyrar samtliga genomförandeprocesser

Översiktsplanen genomsyrar idag en övervägande del av genomförandeprocesserna i kommunen, och följs i processen med översiktplaneöversyn under 2017 och framåt.
Ett område som vi i år arbetat särskilt intensivt med är påverkansarbete
och insatser för fler jobb till Luleå.
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Projekt, processer och
utredningar leds och stöttas med
mål- och resultatfokus

Mål och resultatfokus är centralt i samtliga projekt, processer och utredningar. Under året pågår flera större projekt och översyner, t ex
•
•
•
•
•

Översiktsplanen och det
gemensamma kvalitetsarbetet
följs upp årligen med fokus på
ständiga förbättringar

revidering av översiktsplan
utvecklingsplaner för Hertsön-Lerbäcken, Råneå, Luleå centrum
och skärgården
översyn av styrsystem
jämställdhetsintegrering och modellkommunprojekt
projektet Fler jobb till Luleå

Översiktsplanen är under revidering, ett textutkast finns framtaget, och
beräknas färdigställas enligt plan 2019.
Processen för omvärlds- och invärldsanalys är utvecklad, vilket ska ge
resultat till planeringsperioden från 2019.
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Förslag till beslut gällande uppdrag om kommunal återbruksplan
Ärendenr 2017/892-3.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Luleå MiljöResurs AB får i uppdrag att tillsammans med kvalitet & samhällsutveckling och arbetsmarknadsförvaltningen
utarbeta en återbruksplan enligt KF beslut 2017-01-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige påtalade i januari i fjol behovet av ökat fokus på återbruk genom att besluta ett en återbruksplan ska tas fram. De övergripande
målen för Luleå kommuns avfallshantering formuleras i Avfallsplan 2017 2020: I Luleå ska det vara nära och enkelt att bidra till en resurseffektivare kommun.
Vi ska sträva efter att i första hand motverka att avfall uppstår. Det avfall som uppkommer ska sorteras och behandlas i enlighet med EU:s avfallshierarki i ordningen:
Återanvändning – materialåtervinning – energiutvinning – deponering.
Med de nya föreskrifterna för kommunal avfallsplanering vill även Naturvårdsverket att kommunerna lägger mer vikt på avfallsförebyggande åtgärder. En återbruksplan blir således en del av kommunens avfallsplan.
Återbruk drivs av kommersiella företag, av ideella föreningar och av kommunen. Möjligen är Blocket.se och andra webbsidor de största forumen för återbruk men i Luleå finns secondhandbutiker, möbelbutiker, antikvariat, bilskrotar mm som drivs kommersiellt. De två stora ideella butikerna är Röda korsets
Kupan och Myrorna. Återbruksplanen bör innehålla en helhetsbeskrivning av
återbruk i kommunen, oavsett i vems regi det sker, kommersiell, ideell eller
sociala företag samt en beskrivning av hur kommunen kan samarbete med
dessa aktörer, och möjliggöra för nya, så att återbruket ökar än mer.
En stor del av kommunens återbruk sker inom ramen för Återvinningsmarknaden. Området där Återvinningsmarknaden ligger är nu planlagt för bostäder varför verksamheten ska flytta. En så stor förändring innebär en naturlig
möjlighet att se över hur verksamheten kan utvecklas än mer. En utveckling
kan bestå av att verksamheten breddas men även att den koncentreras. Återvinningsmarknaden och återvinningscentralen på Kronan har varit ett nationellt föredöme och runt om i landet byggs nu s.k. kretsloppsparker upp där
återbruk samordnas med återvinningscentral. Strävan bör vara att Luleå fortsättningsvis ska vara ett nationellt föredöme inom återvinning.
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Ärendenr
2017
2017/892

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutvecklings

2018-02-21
Göran Gabrielson

I återbruksplanen bör även ansvars- och samarbetsformerna mellan LUMIRE
och arbetsmarknadsförvaltningen beskrivas. Felaktiga ansvarsgränser blir lätt
hinder för utveckling och ett gott samarbete är en förutsättning för ett gott resultat.
Då det nationella målet är att minska avfallsmängderna ges utrymme i lagstiftningen att inom ramen av renhållningsavgifter finansiera att material förbereds för återvinning. Utredningen bör redovisa om det finns en möjlighet
att utnyttja det utrymmet i lagstiftningen.
Återbruk är en del av renhållningsansvaret. Luleå MiljöResurs AB ansvarar
för kommunens avfallshantering och avfallsplanering vilket gör dem mest
lämpade att ta fram kommunens återbruksplan. Arbetet bör utföras i nära
samverkan med staben för kvalitet & samhällsutveckling och arbetsmarknadsförvaltningen.

Göran Gabrielson
Strateg

Beslutet skickas till
Luleå MiljöResurs AB
Arbetsmarknadsförvaltningen
Stadsbyggnadsnämnden
Staben för kvalitet & samhällsutveckling
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Maria Bergman

2018-02-27

1 (2)
Ärendenr
2018/324-2.5.1.2

Förslag till beslut gällande aktieägaravtal Arctic Business
Incubator AB
Ärendenr 2018/324-2.5.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat aktieägaravtal mellan ägarna i
Arctic Business Incubator AB (ABI).

Sammanfattning av ärendet
Arctic Business Incubator (ABI) syftar till att främja utvecklingen av nya
kunskapsintensiva företag.
Det huvudsakliga skälet till nytt aktieägaravtal är att det nuvarande löpt ut
(KF 2016-02-29 § 34). Andra förändringar är att:




Bolaget bedriver verksamhet inom projektet ’Inkubationsstöd
Excellens 2016-2019 från Vinnova med syfte att ge högkvalitativa
inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av nya
kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Detta
projekts finansiering motsvarar 1 mkr per kvartal och för projektets
offentliga finansiering fordras en regional medfinansiering.
Längmanska Företagarfonden har sålt sina sista aktier till LTU
Holding AB samt Polaris Fastigheter i Skellefteå ändrat namn till
Industrifastigheter i Skellefteå AB.

Luleå kommun äger 20 procent av aktierna och medel finns anvisade enligt
strategisk plan och budget.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att inkubatorn skapar förutsättningar för
innovation och tillväxt. I februari 2018 rankades Arctic Business Incubator
som världens 7:e bästa inkubator i kategorin ”Top University Affiliated
Business Incubator” av UBI, Global Benchmark study.

Beslutsunderlag



Aktieägaravtal (bilaga)
Aktieägaravtal som löper ut (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
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Maria Bergman

2018-02-27

Arctic Business Incubator AB
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling

40

2 (2)
Ärendenr
2018/324-2.5.1.2

Mellan följande Parter har denna dag träffats följande Aktieägaravtal
1)
2)
3)
4)
5)

Luleå kommun, org nr 897000-3003 (”Luleå”)
Skellefteå Industrihus AB, org nr 556086-8217 (”Industrihus”)
Norrbottens Läns Landsting, org nr 232100-0230 (”NLL”)
LTU Holding AB, org nr 556504-4616 (”Holdingbolaget”),
Stiftelsen Norrlandsfonden org nr 897000-3003 (”Norrlandsfonden”)

Ovanstående Parter 1 – 3 benämnes nedan gemensamt ”Minoritetsägarna” och parterna 4 – 5
”Majoritetsägarna”.
AKTIEÄGARAVTAL
Definitioner
A)

Med Bolaget förstås Arctic Business Incubator AB, org nr 556668-3198.

B)

Med Part (eller böjningsformer därav) förstås någon eller samtliga av parterna i
detta avtal samt eventuella Tillkommande Aktieägare i Bolaget vilka tillträtt detta Aktieägaravtal.

C)

Med Aktieägaravtalet och/eller Avtalet förstås detta Aktieägaravtal med därtill
hörande bilagor.

D)

Med Aktie förstås av Part vid varje tillfälle ägd aktie, konvertibelt skuldebrev,
skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, optionsbevis, teckningsrättsbevis, delbevis eller därmed jämförbart bevis om delägande i Bolaget. Då proportionering ska ske i förhållande till aktieinnehav i Bolaget ska vid bestämmande av Parts innehav alla konverteringsrätter, optionsrätter o s v anses utnyttjade.

1.

Bakgrund

1.1
Bolaget bildades 2004. Bolaget har därefter genomgått ägarförändringar och Parterna har nu
överenskommit att ersätta tidigare aktieägaravtal genom detta Aktieägaravtal.
1.2
Parterna äger idag aktierna i Bolaget med följande procentuella fördelning:
Part

Procentuellt innehav
av aktier
31 %
20 %
20 %
20 %

LTU Holding AB
Skellefteå Industrihus AB
Luleå kommun
Stiftelsen Norrlandsfonden
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Norrbottens Läns Landsting
Summa

9%
100 %

1.3
Luleå kommun äger rätt att överföra ägandet av samtliga sina aktier i Bolaget samt åtaganden
avseende finansieringen till det av kommunen helägda bolaget Luleå Kommunföretag AB.
Parterna är överens om att Luleå kommun äger rätt genomföra den förändringen utan att det
ska utlösa vare sig hembud enligt detta Avtal eller gällande bolagsordning under förutsättning
att Luleå kommunföretag AB inträder i Luleå kommuns rättigheter och skyldigheter enligt
detta Avtal.
1.4
Parterna är ense om att ytterligare kommunala aktörer (kommun/landsting) eller av dem ägt
bolag kan inträda som delägare i Bolaget genom förvärv av aktier från Minoritetsägarna under
förutsättning att överlåtelse till tillträdande ägare dels godkännes av samtliga Minoritetsägare
och tillträdande aktieägare tillträder detta Aktieägaravtal. Tillträdande aktieägare kommer
därefter att omfattas av begreppet ”Minoritetsägare”. Det är Parternas avsikt att Majoritetsägarna i Bolaget ska utgöras av ickekommunala ägare.
1.5
Detta aktieägaravtal är för sin giltighet beroende av att respektive part erhåller vederbörligt
godkännande från sin styrelse samt att ovanstående transaktioner kan genomföras på avtalat
sätt. Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.
1.6
Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.
2.

Bolagsordning

2.1
Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av bilaga 1 härtill. Vid bristande
överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska avtalets
bestämmelser ha företräde.
3. Riktlinjer och principer för bolagets verksamhet
3.1
Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för vad som anges i Bolagets bolagsordning
och i enlighet med de Riktlinjer som Parterna utarbetat, bilaga 2. Parterna ska vid behov revidera Riktlinjer och Affärsplan. Förändring av riktlinjerna förutsätter kvalificerad majoritet
mellan parterna. Med kvalificerad majoritet avses att beslutet biträds av två tredjedelar (2/3)
av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.
3.2
Parterna ska aktivt verka för att målföretagen har och bibehåller sitt säte i övre Norrland.
3.3
Bolagets verksamhet ska härefter finansieras dels genom försäljning av tjänster till medlemmar och andra och dels genom försäljning av tjänster till Parter, genom icke återbetalnings-
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pliktiga bidrag eller genom medfinansiering till projektverksamhet.
Utöver finansieringen från respektive Part är det av avgörande betydelse att Bolaget bedriver
verksamhet inom projektet ’Inkubationsstöd Excellens 2016-2019’ (nedan ”Projektet”) från
Vinnova med syfte att ger vi högkvalitativa inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av
nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Projektets finansiering motsvarar 1 mkr per kvartal och för Projektets offentliga finansiering fordras en regional medfinansiering.
Parterna har för de kommande åren 2018 – 2020 planerat för finansiering av Bolagets verksamhet enligt nedan allt under förutsättning att den offentliga finansieringen utgör en grundfinansiering.
Finansiär
LTU Holding AB
Luleå kommun
Skellefteå Industrihus AB
Norrbottens Läns Landsting
Norrlandsfonden

2018
1,3 MSEK
1,3 MSEK
1,2 MSEK
1,5 MSEK
250 KSEK

2019
1,3 MSEK
1,3 MSEK
1,2 MSEK
1,5 MSEK
250 KSEK

2020
1,3 MSEK
1,3 MSEK
1,2 MSEK
1,5 MSEK
250 KSEK

Parterna åtager sig att senast kvartal 2 2018 i behörigt organ till behandling och beslut ta upp
fråga om finansieringen för 2018 och intill år 2020 och därefter underrätta övriga Parter om
sitt beslut allt under villkor att Bolaget erhåller erforderlig offentlig grundfinansiering.
För finansieringen från respektive Part är det av avgörande betydelse att Bolaget fortsätter
bedriva verksamhet inom det framtida Projekt eller format som efterträder Projektet, nytt format eller projekt för detta väntas utlysas under 2019.
Part äger rätt att, om behörigt beslut om oförändrade bidrag inte föreligger vid angivna tidpunkter från övriga Parter, avbryta sina tillskott. Parterna åtager sig att förhandla om de erforderliga åtgärderna med anledning av dessa neddragningar av Bolagets finansiering.
Respektive Parts finansiella tillskott ska ske i de former som överenskommes mellan Bolaget,
dess ägare och respektive Part.
3.4
Ersättning för försålda tjänster ska ersättas förskottsvis per år mot faktura. Driftsbidraget ska
också erläggas i förskott mot faktura.
3.5
Driftsbidrag samt avtal om inköp av tjänster för tiden från och med år 2020 ska förhandlas
mellan Parterna och Part är inte skyldig att utge ytterligare tillskott eller förvärva ytterligare
tjänster om överenskommelse inte kan träffas om annat.
4.

Styrelse

4.1
Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ledamöter, såvida parterna inte överenskommer om
annat.
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4.2
Styrelsen väljs vid bolagsstämma enligt lag.
Parterna ska vid ordinarie årsstämma eller eljest vid behov utse en valberedning för förberedande av valet av styrelseledamöter. Denna valberedning ska bestå av en företrädare för vardera Minoritetsägarna resp. Majoritetsägarna. Valberedningen ska inför bolagsstämma söka
samordna den nominering som ska ske till bolagsstämman genom att envar av Parterna till
valberedningen lämnar förslag på en eller flera ledamöter. Valberedningen ska därefter verka
för samråd om dessa nomineringar. När samråd skett ska Valberedningen avge förslag till
nomineringar till bolagsstämman.
Till styrelsens ordförande utses vid bolagsstämma någon av de till styrelse utsedda ledamöterna. För beslutet erfordras enhällighet av närvarande och röstande Parter.
Vice styrelseordförande utses inom styrelsen av styrelsen.
4.3
Parterna är skyldiga att rösta på sådant sätt att beslut fattas i enlighet med vad som överenskommits i detta avtal.
4.4
Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst 4 gånger per år. Dokumentation
och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före
styrelsemöte.
4.5
För beslutsförhet krävs dels att tre ledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande, dels
och att kallelse utgått till samtliga ledamöter minst fem (5) arbetsdagar i förväg. Beslut fattas i
enlighet med vad som anges i Aktiebolagslagen om annat inte överenskommits i detta Avtal.
4.6
Styrelsen ska upprätta arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska minst en gång om
året revideras genom beslut av styrelsen. Part ska tillse att av parten utsedd styrelseledamot
aktivt medverkar i styrelsens arbete och inställer sig till styrelsemöten.
4.7
Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan
styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga instruktioner för när
och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
4.8
Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner för den ekonomiska rapportering som ska delges
styrelsen.
4.9
Styrelsen ska i beslut utse verkställande direktör och i förekommande fall vice verkställande
direktör i Bolaget.
4.10
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Styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller av Part eller anlitats av Bolaget som
konsult ska uppbära arvode efter vad som i det enskilda fallet överenskommes eller beslutas
allt under förutsättning att det uppfyller gällande lagstiftning och är kostnadsneutralt för Bolaget.
5.

Bolagsstämma

5.1
Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning eller
på begäran av part. Sammanträde med personlig närvaro behöver dock ske endast om part så
begär. Beslut fattas i enlighet med vad som anges i Aktiebolagslagen om annat inte inte överenskommits i detta Avtal.
5.2
Ordförande på bolagsstämma ska vara annan än Part, dennes ställföreträdare eller motsvarande person om någon Part begär detta.
6.

Insyn i bolagets verksamhet

6.1
Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller eljest all information om Bolaget
som part har tillgång till.
6.2
Part äger rätt att när som helst få del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem eller annan person som
utsetts och befullmäktigats av part.
7.

Kvalificerad majoritet vid vissa beslut

7.1
För giltigt beslut i nedanstående frågor rörande Bolaget fattat av styrelse (”S”) eller bolagsstämma (”B”) ska beslutet ha fattats med kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet
avses (a) vid styrelsebeslut att fyra (4) styrelseledamöter biträder beslutet och (b) vid bolagsstämma att beslutet biträds av fyra femtedelar (4/5) av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.
I övrigt ska även aktiebolagslagens regler enligt 8 och 9 kap (för beslutsfattande och giltiga
beslut) vara tillämpliga.
7.1.2
Ändring av bolagsordningen (B).
7.1.3
Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av nya aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning av vinstandelsbevis med undantag för vad
som föreskrivs i punkt 10 om finansiering nedan .(B).
7.1.4
Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta
avtal (B).
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7.1.5
Fastställande av affärsplan för Bolaget samt därefter följande ändringar i och tillägg till denna
(S).
7.1.6
Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet (B).
7.1.7
Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet (B).
7.1.8
Väsentlig organisatorisk förändring (S).
7.1.9
Avtal om överlåtelse, avyttring eller pantsättning av fastighet, tomträtt eller annan anläggningstillgång om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet eller av dotterbolag
eller intressebolag eller nedläggande av rörelse eller rörelsegren eller samgående med annat
företag (S).
7.1.10
Avtal om förvärv av rörelse eller bolag även som etablering av ny rörelse eller bildande av
bolag (S).
7.1.11
Avtal om förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets
verksamhet (S).
7.1.12
Avtal eller förändring av avtal med någon av Ägarna eller någon som är närstående till Ägare
(S).
7.1.13
Investering av Bolaget för löpande drift i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt investeringsbelopp som vid varje enskilt tillfälle överstiger etthundratusen (100 000,-) kr eller som ackumulerat under ett räkenskapsår överstiger trehundratusen
(300 000,-) kr (S).
7.1.14
Bolagets upptagande av lån eller ställande av säkerhet eller ansvarsförbindelse (S).
7.1.15
Tillsättande och entledigande av verkställande direktör (S).
7.1.16
Ändring av VD-instruktion (S).
7.1.17
Fastställande och fördelning av styrelsearvoden och fastställande av lön till verkställande direktör och företagsledningen i övrigt (B för styrelsearvoden och S för VD/ledning).
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7.1.18
Godkännande av budget, fastställande av årsredovisning och disposition beträffande Bolagets
vinst eller förlust (S + B).
7.2
Part förbinder sig att själva eller genom ombud vid bolagsstämma och eljest utöva sin rösträtt
på sätt som erfordras för genomförande av detta avtals bestämmelser. Parterna förbinder sig
vidare att tillse att av dem utsedd styrelseledamot ska äga kännedom om detta avtals innehåll i
den mån det berör dem samt förklara sig beredd att respektera och fullgöra sitt uppdrag enlighet med detta avtal.
7.3
Fråga under denna punkt 7 som enligt lag inte kan ankomma på bolagsstämma att avgöra, ska
avgöras genom beslut i Bolagets styrelse.
7.4
Förekommer det till behandling på styrelsesammanträde eller å bolagsstämma sådan fråga
som enligt föregående stycke kräver viss majoritet och kan sådan majoritet inte uppnås ska
frågan avföras från dagordningen.
8.

Revisorer

8.1
Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.
8.2
Till revisor och revisorssuppleant får endast utses en auktoriserad revisor.
9.

Firmateckning

9.1
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av två i förening av styrelsens ledamöter. I löpande förvaltningsärenden tecknas Bolagets firma av Bolagets VD enligt aktiebolagslagen.
10. Finansiering
10.1
Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess egna kapital, genom tillskott av årliga driftsbidrag av den finansiärgrupp som kan knytas till Bolaget samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning.
10.2
Uppkommer fråga om att Bolaget ska genomföra emission som är nödvändig till tryggande av
Bolagets fortsatta drift, äger envar Part rätt, men inte skyldighet, att deltaga vid teckning av
aktier. Bland de Parter som önskar deltaga vid teckning av aktier ska aktierna, om inte annan
överenskommelse träffas, fördelas proportionellt i förhållande till deras tidigare innehav.
10.3
Om Parterna inte kan enas om vilken emissionskurs som ska tillämpas, ska emissionskursen
fastställas av Bolagets revisor/er och baseras på Bolagets värde vid den aktuella tidpunkten,
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och beräknas på sätt som anges i punkt 16 nedan. Emissionskursen ska därvid utgöras av Bolagets värde fördelat på antalet aktier i Bolaget före emissionen.
11.

Principer för vinstdisposition

11.1
Parterna är överens om att utdelning inte ska förekomma.
12.

Sekretess

12.1
Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om Bolaget och
dess verksamhet, som part fått del av på grund av detta avtal och som dessförinnan inte var
tillgänglig för part eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal.
12.2
Ovanstående sekretessförbindelse gäller för part så länge part är aktieägare i Bolaget och för
en tid av två (2) år efter det att part avhänt sig sina aktier i Bolaget. Om part blir ensam innehavare av alla aktier i Bolaget ska dock sekretess åtagandet upphöra att gälla för denne.
12.3
Ovanstående gäller inte för sådan information som;
a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt
än genom överträdelse mot Avtalet; eller
b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan
ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot
Avtalet.
12.4
Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har
skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan
marknadsplats. Om någon Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information,
åtar sig Parterna att omedelbart underrätta de andra Parterna för att ge dem möjlighet att vidta
skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet
med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.
13.

Överlåtelse av Aktieägaravtalet

13.1
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Aktieägaravtal får inte inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Aktieägaravtalet och samtidigt skriftligt godkännande av övriga parter.
13.2
Förvärvare ska tillträda detta Aktieägaravtal.
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14.

Förköp

14.1
Oaktat vad som må vara föreskrivet i den för Bolaget gällande bolagsordningen i vad avser
hembud vid övergång av aktie ska följande gälla vid var ifrågakommande övergång av äganderätten till aktie i Bolaget. Hembud ska således ske t.ex. vid avsedd äganderättsövergång
genom köp, övergång på grund av apport eller fusion, byte, gåva, bodelning, dödsfall och vid
konkurs. Vid konkurs åvilar hembudsskyldigheten konkursboet och vid (i förekommande fall)
dödsfall dödsboet. Vid bodelning (i förekommande fall) inträder hembudsskyldigheten enbart
om aktierna helt eller delvis kommer att gå ur Parts ägo.
Intill dess att full betalning skett för de hembjudna aktierna utövas rösträtten för dessa av
hembjudande ägare.
14.2
Part har rätt att efter 31 december 2020 överlåta hela men inte en del av sitt aktieinnehav i
Bolaget till tredje man som lagt anbud på aktierna under förutsättning att aktierna, med angivande av anbudsgivarens identitet, först skriftligen hembjuds övriga Parterna till inlösen i
förhållande till tidigare aktieinnehav till ett pris motsvarande priset enligt anbudet. Part ska
inom två (2) månader från mottagandet av hembudet (hembudsfristen) skriftligen meddela
hembjudande part om hembudet accepteras eller förkastas. Önskar endast en av Parterna acceptera hembudet ska denne, om önskemål härom framställs i meddelandet, ha rätt att förvärva samtliga hembjudna aktier. Framställs inte sådant önskemål ska hembudet i sin helhet anses förkastat.
14.3
Accepteras på sätt ovan anges hembudet vad gäller samtliga hembjudna aktier ska köpeskillingen för aktierna erläggas kontant inom en (1) månad från det att hembudet accepterades,
varvid hembjudande part ska överlämna sina aktier till förvärvande part/er vederbörligen
transporterade in blanco.
Räntan på köpeskillingen ska utgå från en räntesats, som med åtta (8) procentenheter överstiger det vid var tid gällande referensränta, från den dag aktierna överlämnats.
Intill dess köpeskillingen är till fullo betald utövas rösträtten för de hembjudna aktierna av
den hembjudande aktieägaren som också är bunden av detta Avtal intill denna tidpunkt.
14.4
Avstår parterna från att utöva sin förköpsrätt eller underlåter parterna att ge besked inom angiven 2 månaders frist, ska hembjudande part ha rätt att sälja sina aktier till tredje man på de
erbjudna villkoren inom två månader från inlösenfristens utgång under förutsättning att tredje
man förklarar sig villig att tillträda detta Avtal som part. Vid sådan försäljning ska hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning inte tillämpas.
15.

Inlösen av aktier

15.1
Bryter part mot bestämmelse i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig
betydelse samt vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter anmaning har övriga parter rätt att i
förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier. Skulle endast någon
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eller några av parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne eller dessa rätt men inte inte
skyldighet att lösa samtliga den felande partens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav.
Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.
15.2
Inlösen ska ske genom att förfördelad part inom två månader från det kontraktsbrottet begicks
(inlösenfristen) skriftligen begär inlösen. Dagen efter utgången av inlösenfristen ska felande
part till part(er) som begärt inlösen överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in
blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. Priset fastställs, om berörda parter inte kommer överens härom inom en månad från utgången av inlösenfristen, enligt de särskilda värderingsregler som återfinns i punkt 16 i detta Avtal. Köpeskillingen ska dock reduceras med
femtio (50) procent av det sålunda fastställda värdet för att kompensera inlösande part för den
skada denne åsamkats till följd av kontraktsbrottet. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas
kontant inom två månader från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts. Ränta på köpeskillingen ska utgå efter en räntesats, som med 8 procentenheter överstiger det vid var tid gällande diskontot, från den dag aktierna överlämnats.
15.3
Om part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller eljest
måste anses ha kommit på obestånd äger övriga parter inlösa den förstnämndes aktier i enlighet med de inlösenregler som gäller vid parts kontraktsbrott. Värdet på inlösta aktier ska dock
fastställas enligt de särskilda värderingsregler som återfinns i detta avtal utan kompensation
för liden skada.
16.

Värdering

16.1
Skall värdering av aktier ske enligt bestämmelse i detta avtal och kan parterna inte inte enas
om värdet ska detta med för parterna bindande verkan i första hand fastställas av två av
varandra oberoende samt från varandra fristående värderingsmän som ska vara auktoriserade
revisorer och som dessutom inte är revisorer i Bolaget. Dessa två värderingsmän utses av Styrelsen för Bolaget. Parterna förbinder sig att acceptera värderingsmännens avgörande. Om
inte värderingsmännen kan enas om ett värde, ska värdet bestämmas till genomsnittet av de
två värderingarna. Om en av värderingarna är mer än 20 procent högre än den andra värderingen, ska värderingsmännen gemensamt utse en ytterligare värderingsman. Om värderingsmännen inte inom två veckor kan enas om vem som ska utses till tredje värderingsman, ska
denne utses av Stockholms Handelskammare. Den tredje värderingsmannen ska självständigt
värdera aktierna. Värdet på aktierna ska slutligt bestämmas till ett genomsnitt av den tredje
värderingsmannens värdering av aktierna och den av de båda första värderingarna som ligger
närmast den tredje värderingsmannens värdering. Om den tredje värderingsmannens värde är
högre än det högsta värdet av de båda första värderingarna eller lägre än den lägsta av värderingarna, ska värdet på aktierna slutligt bestämmas som ett genomsnitt av de båda första värderingarna. Kostnaderna för värderingen ska delas lika mellan de parter som inte inte kunnat
enas om värderingen.
16.2
Värdet ska motsvara aktiernas marknadsvärde per den dag äganderätten till aktierna övergick
eller enligt avtalet ska övergå till den andra parten.
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17.

Vite

17.1
Bryter part mot en bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet inte av ringa betydelse ska
denne vid anfordran till övriga parter utge ett vite om tvåhundratusen (200 000) kronor i varje
enskilt fall att fördelas dem emellan i förhållande till aktieinnehavet.
17.2
Övriga parter har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket gemensamt begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan.
17.3
Utgivande av vite eller skadestånd inverkar inte inte på Parts rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av kontraktsbrott, t.ex. tillämpning av regler för inlösen av avtalsbrytande
parts aktier.
18.

Aktieägaravtalets upphörande

18.1
Detta Aktieägaravtal gäller från dess undertecknande till 31 december 2020. Aktieägaravtalet
förlängs automatiskt med 2 år åt gången om part inte inte säger upp avtalet senast nio (9)
månader före avtalstidens utgång. Avtalet upphör automatiskt att gälla för part som vederbörligen upphör att vara aktieägare i Bolaget, dock att vid tidpunkten utestående förpliktelser
enligt Avtalet ska fullgöras.
18.2
Lagen om handelsbolag och enkla bolag ska inte vara tillämpligt på detta Aktieägaravtal.
18.3
Bringas detta avtal till upphörande på grund av bestämmelserna i punkt 18.1 ovan ska den
part som har sagt upp avtalet genast efter avtalets upphörande hembjuda övriga Parter sina
aktier i Bolaget till inlösen. Om inlösenrätten enligt föregående mening inte utnyttjas inom två
(2) månader från det hembudet gjordes ska den hembjudande Parten vara berättigad att inom
två (2) månader därefter inlösa övriga Parters aktier i Bolaget. I det fall en värdering av aktierna ska äga rum, ska nämnda tidsfrister räknas från den dag värdet på aktierna fastställts.
18.4
I fall av inlösen ska för de i punkt 18 avsedda fallen de i detta Avtal angivna bestämmelserna
om hembud, värdering etc. äga motsvarande tillämpning.
18.5
Om ingen av Parterna utnyttjar inlösenrätten enligt ovan och Parterna inte heller inom ett (1)
år från avtalets upphörande kan enas om försäljning av aktierna till tredje man, förbinder sig
Ägarna att genast på bolagsstämma utöva sin rösträtt för aktierna i Bolaget till bifall av beslut
om att Bolaget ska träda i omedelbar likvidation. Till säkerställande av sådant beslut gäller
denna förbindelse av Parterna även efter det att detta Aktieägaravtal upphört att gälla men
Part fortfarande äger aktier i Bolaget till följd av att Ägare, oberoende av skäl, inte valt att
utnyttja sin rätt till inlösen av aktier.
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19.

Pantsättning av aktier

Part äger inte pantsätta aktie i Bolaget (eller annan handling som ger rätt till andel i Bolaget).
20.

Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev, bekräftat
telex eller telefax till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet
ska anses ha kommit mottagaren tillhanda a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; b)
om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran, och c) om
avsänt med telefax: vid behörigen bekräftat mottagande av faxkopian.
21.

Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Aktieägaravtal ska för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av parterna.
22.

Rubriker

Indelningen av Aktieägaravtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka Aktieägaravtalets tolkning.
23.

Bestämmelses ogiltighet (jämkning)

Skulle någon bestämmelse i Aktieägaravtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte
innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan den skall, i den mån ogiltigheten
väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Aktieägaravtalet, skälig jämkning i
Aktieägaravtalet ske.
24.

Passivitet

24.1
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller underlåtenhet att
påtala visst förhållande hänförligt till Aktieägaravtalet ska inte innebära att part frånfallit sin
rätt i sådant avseende.
24.2
Skulle part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant
avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.
25.

Fullständig reglering

Aktieägaravtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som
Aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått
Aktieägaravtalet ersätts med innehållet i detta Aktieägaravtal med bilagor.
26.

Tvist

26.1
Tvist i anledning av detta Aktieägaravtals tillkomst, tillämpning eller tolkning och därur här-
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flytande rättsförhållanden ska avgöras i allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans.
26.3
På detta Aktieägaravtal ska svensk lag tillämpas.
________
- Underskrifter på nästa sida -
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Detta Aktieägaravtal har upprättats i sex originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Luleå den 30 januari 2018
LTU Holding AB
______________________
Gry Holmgren
Skellefteå Industrihus AB
_______________________
Lorents Burman
Luleå kommun
______________________
Mikael Lekfalk
Stiftelsen Norrlandsfonden
______________________
Lars-Olov Söderström
Region Norrbotten
______________________
Maria Stenberg
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Johansson

2018-02-28

1 (1)
Ärendenr
2018/344-2.4.0.1

Resultatutjämning av 2017 års över/underskott samt
reviderad investeringsplan 2018
Ärendenr 2018/344-2.4.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka nämndernas
resultatutjämningsfonder med totalt 42 188 kr enligt bilaga 1.
2. Ombudgetera 45 719 tkr till 2018 års driftbudget enligt bilaga 1.
3. Revidering av investeringsplan 2018 fastställs med totalt 146 160 tkr
enligt förslag i bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Nämnder och förvaltningar har lagt fram förslag till hantering av över- och
underskott i 2017 års driftbudget. Ekonomikontorets förslag till överföring till
resultatutjämningsfond uppgår till 42 188 tkr. Förslag till ombudgeteringar
till 2018 års budget uppgår till 45 719 tkr enligt bilaga 1 vilket innebär att 2018
års budgeterade resultat försämras med motsvarande belopp.
Av budgeterad investeringsvolym för år 2017 på 1 007 270 tkr har 256 831 tkr
inte upparbetats under året. Av detta föreslås 146 160 tkr överflyttas till 2018
års investeringsbudget enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag



Resultatutjämning av under- och överskott i driftbudget 2017
Revidering av investeringsplan 2018

David Johansson
Biträdande ekonomichef

Beslutet skickas till
Alla nämnder och förvaltningar
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Bilaga 1

RESULTATUTJÄMNING AV ÖVER-/OCH UNDERSKOTT I DRIFTBUDGET 2017 tkr
Förslag till ombudgetering och överföring till resultatutjämningsfond (RUF)
RUF 17-01

KS/Kvalitet och samhällsutveckling
KS/Kommunledningsförvaltning
KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningstjänst
KS/Kollektivtrafik
Barn-och utbildningsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Kommunrevision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

1 835
4 283
2 979
1 153

Kommun- Utfall 2017
Driftbidrag 2017
avvikelse
2017

64 903
177 772
106 145
53 908

51 037
162 274
98 535
53 296

13 866
15 498
7 610
612

12 619
14 286

Överföring
till RUF

112
1 050
205
464

RUF 2017-12
enl EKT
förslag

1 947
5 333
3 184
1 617

Gräns för
RUF 3 % av
kommunbidrag

+/+/+/+/-

1 947
5 333
3 184
1 617

max
max
max
max

ingen RUF

15 243
1 173
3 327
579
-36 166
7 152
47

1 740 846
194 709
111 788
22 326
1 611 551
224 239
2 512

1 718 107
191 421
108 183
22 082
1 617 870
216 187
2 510

22 739
3 288
3 605
244
-6 319
8 052
2

200

865

22 739
3 088
27
91
14 705
-425
2

37 982
4 261
3 354
670
-21 461
6 727
49

+/+/+/+/+/-

52 225
5 841
3 354
670
48 347
6 727
75
ingen RUF

143

9 652

9 522

130

Finansförvaltningen
SUMMA NÄMND/FÖRV.

Ombudgetering

130

273 +/-

17 749
1 748

4 320 351

4 251 024

69 327

45 719

*) Ett förändrat arbetssätt hos försäkringskassan har påverkat socialförvaltningens kostnader för
personlig assistans under 2017 vilket ger ökade kostnader bokslutet ett underskott med 21 024 tkr.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att underskottet
på 21 mkr för LSS-personlig assistans ej belastar nämndens resultatutjämningsfond.
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42 188

43 936

290

max
max
*
max

Bilaga 2

REVIDERING INVESTERINGSPLAN 2018
Tkr, netto resp års prisnivå
2017
NÄMND/FÖRVALTNING

2018

Utfall
Rev. budget Över/under- Investerings- Nämndernas Nämndernas
ram 2018
förslag till
investeringsskott i
förslag till
2017
redovisning
investeringsenligt
ombudg. och
reviderad
strategisk
revidering
2017
ram 2017
ram 2018
plan
2018

Verksamhetsinvesteringar
KS/Kvalitet och samhällsutveckling

4 989

7 500

2 511

KS/Kommunledningsförvaltning

7 209

26 100

18 891

38 300

38 300

4 000

4 000

4 000

4 000

292

400

108

700

700

6 796

9 048

2 252

700

18 013

14 500

-3 513

14 000

Fritidsnämnd

1 484

9 411

7 927

10 000

7 954

17 954

Kulturnämnd

1 438

2 850

1 412

1 350

1 500

2 850

600

600

600

600

6 757

12 000

5 243

9 000

Ramanslag för investeringar i fastigheter och infrastruktur

703 461

920 861

217 400

887 000

134 743

1 021 743

varav Stadsbyggnadsnämnden

617 035

796 373

179 338

671 000

118 825

789 825

varav exploateringsverksamhet

86 426

124 488

38 062

216 000

15 918

231 918

därav exploateringsverksamhet arbetsplatsområden

45 621

21 189

-24 432

140 000

140 000

därav exploateringsverksamhet bostadsområden

40 805

103 299

62 494

76 000

76 000

KS/Finansförvaltning
KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningsnämnd/Räddningstjänst
Barn-och utbildningsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd

1

71

1 363

2 063
14 000

9 000

Bilaga 2

Summa nettoinvestering

750 439

1 007 270

2

72

256 831

965 050

146 160

1 111 210

Bilaga 2

Bilaga 2
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Luleå kommuns årsredovisning 2017
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen inklusive
koncernredovisningen för år 2017 och att avsätta 418 mkr till
resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun redovisade 2017 ett resultat på 462 mkr (föregående år 143
mkr), vilket jämfört med 2016 var en förbättring med 319 mkr. Förändringen
jämfört med föregående år beror till största delen på extra utdelning från
moderbolaget i koncernen, Luleå Kommunföretag AB, om 410 mkr vilket möts
av föregående års högre realisationsvinster från försäljningar av
samhällsfastigheter och tomträtter om 99 mkr. Årets resultat motsvarade 10,5
% av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
Årets resultat i jämförelse med budget visade ett överskott på 484 mkr för
kommunen. Överskottet kan förklaras främst av nämndernas överskott på 71
mkr och ett positivt finansnetto med 408 mkr samt ökade intäkter för
kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 59 mkr Det möts
av kostnader och intäkter i jämförelse med budget inom
finansieringsverksamheten som visade ett underskott på -55 mkr. I denna
förändring fanns kostnader för kommunens pensionsåtagande som understeg
budget med 5 mkr, ökade kostnader för nedskrivningar av fastigheter med 75
mkr som möts av lägre avskrivningar om 24 mkr, realisationsvinster om 11
mkr övriga mindre poster som visade på 10 mkr bättre än budget.
Årets resultat för Luleå kommunkoncern uppgick till 186 mkr (föregående år
569 mkr) vilket är 383 mkr sämre än föregående år men fortfarande ett bra
resultat. Den största delen av förändringen kan hänföras till lägre
realisationsvinster från försäljningar av fastigheter och tomträtter i det
kommunala koncernbolaget Lulebo AB med 399 mkr.
Utfallet i investeringsbudgeten var 750 mkr mot budgeterat 1 007 mkr dvs ett
underskott mot budget med 257 mkr. Underskottet är till största delen
hänförligt till stadsbyggnadsnämnden investeringsredovisning.
Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem långsiktiga mål för god
ekonomisk hushållning. Målen som uppnåtts är årets resultatandel av
skatteintäkter och statsbidrag som uppgick till 10,5% (3,4% föregående år) mot

74

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Johansson

2018-02-28

2 (2)
Ärendenr
2018/343-2.4.0.1

målet på 2,0%, målet om att ingen skattehöjning ska ske samt målet om en
oförändrad soliditet 72% (68% föregående år). Målen som inte uppnåtts är
nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag som uppgår till
17% (12,7% föregående år) mot målets 10,0% och målet om en balanserad
budget och flerårsplan.
Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå som innebär att
årets totala intäkter måste vara högre än de totala kostnaderna. Om ett
negativt resultat uppstår efter balanskravsutredning så måste detta återställas
med positiva resultat inom tre år. Balanskravsutredningen för 2017 visar ett
positivt balanskravsresultat på 462 mkr för 2017.
Årets resultat
Balanskravsjusteringar
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Avsättning till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

462 mkr
- 0 mkr
462 mkr
-418 mkr
44 mkr

Enligt Luleå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv får den del av årets resultat som efter
balanskravsjusteringar, överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag
avsättas till en resultatutjämningsreserv. En avsättning till
resultatutjämningsreserv kan därför göras med 418 mkr.
Resultatutjämningsreserven uppgick efter 2016 års bokslut till 398,5 mkr och
uppgår efter årets avsättning om 418 mkr till 816,5 mkr.
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Rapporten är indelad i tre avsnitt:
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Förord Kommunstyrelsens ordförande
Verksamhetsåret 2017 summerar ett starkt Luleå, vilket inte minst märks på den rekordstora
befolkningstillväxten. Inte sedan tidigt 90-tal har Luleås befolkning vuxit med motsvarande
siffror. Under året passerade Luleå 77 000 invånare och fortsätter att växa.
Sammantaget levererar Luleå kommunkoncern en god verksamhet till våra uppdragsgivare:
kommunens medborgare. För att vi ska hålla denna höga nivå i vår verksamhet är det viktigt
att kommunen är en god arbetsgivare. Därför är det glädjande att Luleå kommun under 2017
nådde en överenskommelse med Kommunal om delade turer i hemtjänsten. Dessutom
utjämnade vi skillnaden mellan traditionellt kvinnliga och manliga yrken, genom att satsa
fem miljoner kronor årligen för ytterkläder inom socialförvaltningen samt barn- och
utbildningsförvaltningen.
2017 invigdes Tallkronanskolan, som är en av hörnpelarna i det som ska bli Luleås nya
bostadsområde. Fullmäktige antog dessutom en detaljplan för Kronandalen som möjliggör
en tät kvartersstruktur med ungefär 2 200 bostäder. Den höga investeringstakten fortsätter
med årliga investeringar kommande år på ungefär en miljard kronor.
Internationellt påverkades Luleå självfallet av flyktingkrisen som är en stor humanitär
katastrof. Ett gott mottagande är en investering för framtiden och Luleå ska vara en plats för
alla. Därför tecknade kommunen avtal att hyra rum på hotell Nordkalotten för nyanlända.
Dessutom har fullmäktige beslutat att reservera var fjärde ledig lägenhet till nyanlända som
fått permanent uppehållstillstånd.
2017 var ett intensivt år. Utöver ovanstående kan följande exempel nämnas: invigningen av
Bergvikens vård- och omsorgsboende, planuppdrag för ytterligare en serverhall på Porsön,
en kommunal visselblåsarfunktion har beslutats, Medborgarkontoret i Råneå fyllde 20 år,
avtalet med Hemsö AB om förvärv av fem samhällsfastigheter samt uppförande av ett vårdoch omsorgsboende i deras regi klubbades, regeringen beslutade att förlägga
Polarforskningssekretariatet till Luleå samtidigt som vi beslutade att flytta minst tio
administrativa tjänster till Råneå samt förberedelserna för ett nytt badhus på Hertsön som
startade.
Glädjande är att kommunens ekonomi är fortsatt stark. Resultatet för 2017 visar ett gott
resultat och en stabil ekonomisk utveckling trots rekordhög investeringstakt, framför allt
kopplat till Luleås starka tillväxt.
Yvonne Stålnacke
Kommunstyrelsens ordförande
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Väsentliga händelser under året
Januari-mars
Hemsö Fastighets AB etablerar sig i Luleå. Ett avtal har tecknats där Hemsö Fastighets AB
dels köper ett antal samhällsfastigheter från Luleå kommun och dels åtar sig att bygga ett
nytt vård- och omsorgsboende på Kronan.
Svensk Kollektivtrafik presenterar en undersökning över kundnöjdhet inom stadstrafik.
Luleå Lokaltrafik AB är med 84% mycket nöjda kunder ledande i Sverige.
Luleå kommuns kommunalråd Niklas Nordström utsågs till årets politiker vid galan Årets
Opinionsbildare i Stockholm. Det är mediaföretagen Dagens Opinion och Reform Act som
arrangerade galan för tredje gången.
April-juni
Luleå kom på andraplats i kategorin täta kommuner när tidningen Dagens Samhälle igår
kväll utsåg årets superkommuner. Ifjol placerade sig Luleå också på andra plats och 2015
utsågs Luleå till årets superkommun i Norrland.
Luleås företagare är i stort nöjda med företagsklimatet i kommunen. Det visar Svenskt
Näringslivs årliga enkätundersökning som presenterades i dag. Luleå ligger i topp jämfört
med övriga Norrbottenskommuner och även högre än riket i övrigt.
I årets granskning i Kommunvelometern, en undersökning av cyklandet i olika städer, får
Luleå 49 i totalpoäng, vilket är en ökning med hela 6,5 poäng sedan förra året och dessutom
Luleås högsta poäng hittills. Luleå kammar därmed hem en åtråvärd andraplacering
tillsammans med Karlstad.
Den 27 juni skrevs avtalen för fem nya elbussar mellan Luleå kommun och det finska
företaget Linkker. Bussarna ska från hösten 2018 trafikera linje 6, som går mellan Porsön och
Kronan, och blir därmed den första elbusslinjen i Luleå och även den nordligaste elbusslinjen
i Europa.
Juli-september
Även i år är Luleå topp 10 i SVT:s ranking över Sveriges bästa idrottstäder. Luleå kommer på
nionde plats. Dessutom utser tidningen Sport & Affärer för elfte året i rad årets främsta
idrottskommuner i Sverige. Luleå kommun är återigen nominerad och har chans att vinna i
flera kategorier.
Den 31 augusti beslutade regeringen att Polarforskningssekretariatets verksamhet i
Stockholm ska omlokaliseras till Luleå där myndigheten ska ha sitt säte. Enligt det besked
som sekretariatet har fått ska flytten från Stockholm till Luleå vara avslutad senast 30 juni
2019.
Enligt kommunens befolkningsstatistik har Luleå passerat 77 000 invånare. Det firades med
kalas i Stadsparken den 23 september.
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Luleå kommunkoncern redovisar en vinst på 590 miljarder kronor under 2016. Det ger ett
resultat på plus 7 681 kronor per invånare och en elfte plats på listan över Sveriges mest
vinstrika kommunkoncerner. Största delen av vinsten kommer från försäljningen av
fastigheter till Heimstaden.
I sommar har kommunens Visitor Centre i Gammelstad uppmätt rekordnivåer i antalet
besökare. Under perioden maj till augusti har vi haft 37 686 besökare totalt, att jämföra med
27 000 besök.
Vid höstterminsstarten hälsades de första förväntansfulla eleverna och föräldrarna välkomna
till den nya skolan på Kronanområdet. Tallkronanskolan är byggd för 500 elever, från
förskoleklass till och med klass 6. Från och med i höst är cirka 120 elever inskrivna, från
förskoleklass till och med årskurs fyra, men om två år är Tallkronanskolan en F-6 skola fullt
ut.
Oktober-december
I Lärarförbundets skolranking "Bästa skolkommun" placerar sig Luleå på 37:e plats, bland
Sveriges 290 skolkommuner. Det är Sveriges största rankning i sitt slag och baseras på 13
kriterier, bland annat resurser till undervisning, lärartäthet, löner, andel barn i förskola och
betyg.
Luleå kommun ska ingå avtal med Piteå kommun om cirka 745 000 portioner mat per år till
brukare inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden. -Piteå kommun har en
kvalitetssäkrad måltidsproduktion samt en bra och väl fungerande kostorganisation, säger
Magdalena Jonsson, projektledare.
Stadskärnan i Luleå växer enligt Cityindex, en rapport och modell för mätningar av
stadskärnors utveckling avseende kommersiella verksamheter. Rapporten är framtagen av
HUI Research på uppdrag av Luleå Kommun. Vinnarbranschen i stadskärnan är
dagligvaruhandeln som med råge slår rikets genomsnittliga tillväxt.
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Fem år i sammandrag
År:

2013

2014

2015

2016

2017

Utförda tjänster
Elever i förskoleklass i kommunal skola belägen i kommunen, antal
Elever i förskoleklass och grundskola i annan regi som är folkbokförda
i kommunen, andel (%)

766

770

792

763

-

-

-

10,3

-

-

6 013

6 181

6 236

6 439

-

Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, antal/10 000 inv. 0-18 år

-

6,74

6,75

6,66

-

Gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, andel (%)

12,2

10,6

9,7

10,0

-

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel (%)

79,0

80,4

82,5

84,7

-

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)

7,0

7,2

7,5

8,3

-

Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv.

150

0

151

150

-

Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

96 107

103 598

106 878

111 762

-

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola

59

61

61

55

59

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola

63

66

66

64

64

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg

51

50

49

43

49

Antal invånare

75 383

75 966

76 088

76770

77 470

Nettoinvesteringar/invånare, kr

8 444

6 508

5 053

6 570

9 681

Tillgångar/invånare, kr

76 359

79 163

81 496

85 197

88 163

Skulder och avsättningar/invånare, kr

26 003

26 392

24 984

27 323

24 861

Varav avsatt till pensioner/invånare, kr

2 502

2 694

3 126

3285

3 511

Årets resultat/invånare, kr

1 133

322

3 827

1863

5 964

Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr

28 522

27 068

26 038

24 695

23 274

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

28 707

26 751

34 074

34 549

34 220

Soliditet, %

66

67

69

68

72

Kassalikviditet, %

29

23

33

28

30

Nettoinvesteringar/invånare, kr

14 009

13 355

4 437

14 928

14 535

Tillgångar/invånare, kr

139 142

149 576

161 121

168 915

164 666

Skulder och avsättningar/invånare, kr

69 919

75 633

72 644

73 922

68 498

Årets resultat/invånare, kr

2 204

1 554

15 170

7409

2 399

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

2 682

2 860

2 590

2435

2 401

Soliditet, %

50

49

55

58

58

Kassalikviditet, %

32

34

107

132

73

Elever i kommunal grundskola belägen i kommunen, antal
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Så används dina skattepengar
Var går pengarna som du betalar i kommunalskatt? I diagrammet nedan visas hur stor del
av varje tusenlapp du tjänar som går till kommunalskatt och vad det sedan används till.
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Kommunens övergripande styrning
Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av
verksamhetens delar mot gemensamma mål. Kommunens strategiska styrprocess ska leda
till att kommunkoncernens nämnder och bolag aktivt agerar för att förverkliga visionen. Det
finns en samsyn att detta inte kan ske utan att gränserna mellan olika aktörer luckras upp
genom ett samarbetspräglat arbetssätt och en ”samsyn för helheten”. Visionen visar ett
önskvärt tillstånd för kommunen år 2050 och är starkt beroende av hur väl vårt styrsystem
fungerar och vad som händer i vår omvärld.
Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot
gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig
utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör
hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en
gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier.
Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och
tjänstemannaorganisationen. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin
verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens
utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande
strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar.
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Styrkortets konstruktion
Styrkortet är framtaget utifrån fyra inriktningar som fokuserar på ett antal målområden som är
prioriterade. Målområdena gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Målområdena ska
tillsammans bidra till att hitta mål för hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Målen
sätts i verksamheterna och ska vara formulerade på ett sådant sätt att det blir möjligt att avläsa
effekter.

Inriktning

KS-målområde

För alla som bor, verkar i och besöker Luleå ska vi: stå
för öppenhet och mångfald, lyfta identiteten som
kuststad året runt, ta sats för en ledande nordlig
region och bygga för framtiden

▪ Ökat byggande för fler Luleåbor
▪ Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt
unga
▪ Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
▪ Minskade utsläpp av växthusgaser
▪ Ökad andel extern finansiering till
samhällsinvesteringar

För våra medborgare och kunder/brukare ska vi:

▪ Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun
▪ Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

ha god service på likvärdiga villkor anpassad och
tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra
detta till nytta för den enskilde och för samhället.
För att genomföra uppdraget ska vi:
Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla
sin kompetens och vara medskapande
För att genomföra uppdraget ska vi:
Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och
använda tillgängliga resurser effektivt

▪ Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap
▪ Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande
▪ Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag(nämnder) och ekonomiska mål
(bolag)
▪ Effektivisering av verksamheten
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Måluppföljning Kommunstyrelsens styrkort
Nedan följer en uppställning över kommunstyrelsens målområden. Respektive målområde
sammanfattas genom att ange det utfall som nämnder och bolag har redovisat. Målområdet
bedöms sedan bli grönt eller rött om fler än 50 % rapporterat grönt eller rött. Samtliga
målområden utom ett, ”Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar”, är
uppnått vid årets slut.
KS Målområden
Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga
Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Minskade utsläpp av växthusgaser
Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun
Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten
Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande
Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Mål för: Effektivisering av verksamheten

Förklaring till förkortningar:
KSAM= Kvalitet- och samhällsutveckling
(Stab), KLF=Kommunledningsförvaltningen,
AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen,
RTJ=Räddningstjänsten, BUN=Barn- och
utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden,
Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och
byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden,
SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå
Energi, LLT=Luleå lokaltrafik,
LUMIRE=Luleå MiljöResurs AB,
NFTC=Nordiskt flygteknikcentrum,
KEA=Kronan exploatering, LHAB=Luleå
Hamn

Förklaring till uppföljning:
Färgerna har följande innebörd:
Grönt- Målet kommer att nås/nåddes.
Rött- Målet kommer inte att nås/nåddes
inte (Detta ska kompletteras med vilka
konsekvenser detta får)
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KS Målområden

Analys

Ökat byggande för
fler Luleåbor

Kommentarer:
Under året har målet varit högt prioriterat för en del verksamheter medan andra inte har
redovisat några aktiviteter för att uppfylla målet. Alla känner sig inte berörda av begreppet
"byggande" även om fler verksamheter kan bidra till uppfyllandet av målet. Några exempel på
resultat:
Enligt preliminära siffror har det byggts cirka 600 bostäder i Luleå under 2017.
Utvecklingsplan Råneå har varit ute på granskning och är färdig för politiskt beslut. För
Hertsön och centrum finns förslg till utvecklignsplaner framtagna med utvecklingsplaner för
Porsön och skärgården påbörjades under andra halvåret 2017.
Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft och markanvisningar har genomförts för
de sex första kvarteren.
Handläggningstiden för bygglov har förkortats med 21 % jämfört med 2016 vilket är mycket
bättre än det mål på 5 % som Miljö- och byggnadsförvaltningen hade satt upp.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 7
KSAM, KLF, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LLT
Antal = 1
SOC
AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, LHAB, LUMIRE, och NFTC har inte redovisat mål eller
aktiviteter kopplade till målområdet.

Värdigt och effektivt
flyktingmottagande,
särskilt unga

Kommentarer:
De flesta verksamheter har arbetat med målområdet på olika sätt. Ett flertal aktiviteter med
stor bredd som bidrar positivt till målområdet har pågått under året. Några exempel på
resultat:
Nu erbjuds minst 5 % av markanvisade bostäder till kommunen för personer som omfattas av
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier efter etableringsperioden har ökat från
33 % 2016 till 55 % 2017 vilket innebär att Luleå ligger över riksgenomsnittet för
arbetsmarknadsetablering av utrikesfödda.
Många av de aktiviteter som görs har svårt vatt visa resultat på kort sikt utan är mer
långsiktiga till sin karaktär. FRI och BUN anger dock att deras mer specifika mål kan vara
svåra att uppnå fullt ut.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 10
KSAM, KLF, AMF, RTJ, KULT, SOC, SBN, LEAB, Lulebo, LLT
Antal = 2
FRI; BUN
MBN, LUMIRE, LHAB, och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteter kopplade till
målområdet.
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KS Målområden

Analys

Samordnade insatser för
skärgårdens utveckling

Kommentarer:
Skärgårdens dag genomfördes för första gången på flera år den 17 juni. Antalet besökande
var cirka 7 000. På skärgårdsdagen genomfördes också en medborgardialog som start på
arbetet med utvecklingsplan för skärgården.
Uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplanen blev klar till jul och ska behandlas i KS under
januari 2018.
Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag på klassificering och utrustning av brandvärn
och depåer i skärgården.
Det löpande arbete som pågår har i huvudsak koppling till det pågående arbetet med
utvecklingsplanen där flera verksamheter är inblandade. Fritidsförvaltningen har i sin roll
flera aktiviteter för att främja skärgårdens utveckling.
Dock har många av kommunens verksamheter inte satt mål eller aktiviteter som kan kopplas
till skärgården.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 7
KSAM, RTJ, FRI, SBN, MBN, LEAB, Lulebo
Antal = 3
KLF, LLT, LUMIRE
AMF, BUN, KULT, SOC, LHAB, och NFTC har inte redovisat mål eller aktiviteter kopplade
till målområdet.

Minskade utsläpp av
växthusgaser

Kommentarer:
Drygt hälften av verksamheterna har arbetat med olika åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser. Alla verksamheter berörs dock av målområdet i åtminstone sina egna resor
och transporter vilket borde innebära att alla borde ha arbetat och satt mål inom området.
Några exempel på åtgärder:
En handledning för utsläppsminskningar för förvaltningar och bolag är framtagen.
Räddningstjänsten har införskaffat en elbil för att användas till transporter inom tätorten.
Kommunens tjänst för energirådgivning har ökat från 50 till 100 % och arbetet består bland
annat i att informera om möjligheterna för villaägare att installera solel.
SBN har inrättat en tjänst och påbörjat arbetet för beteendepåverkande åtgärder som syftar
till att fler ska gå, cykla eller åka kollentivt istället för att använda egen bil.
LEAB har påbörjat arbete med att visa på, och uppmuntra till användningen av solceller.
LLT:s busspark blev under hösten helt fossilfri och drivs nu enbart av biogas, etanol och
HVO.
LLT, SBF och LEAB samverkar för att införa elbussar i tätortstrafiken under 2018.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 9
KSAM, KLF, RTJ, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LLT, LUMIRE
Antal = 1
LHAB
AMF, BUN, FRI, KULT, SOC och NFTC har inte redovisat må¨l eller aktiviteter kopplade till
målområdet.
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KS Målområden

Analys

Ökad andel extern
finansiering till
samhällsinvesteringar

Kommentarer:
Några verksamheter anger att de arbetar för att öka den externa finansieringen. Endast
SBN bedömer att målet om ökning uppnås. Sammantaget framgår det inte om detta
kommer att leda till ökad andel extern finansiering jämfört med tidigare år för
kommunen som helhet.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 6
AMF, SOC, SBN, LEAB, Lulebo, LLT
Antal = 0
KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, LUMIRE, LHAB, och NFTC har inte redovisat
mål eller aktiviteter kopplade till målområdet.

Mål för att: Utveckla Luleå
till Sveriges Kvalitetskommun

Kommentarer:
En ny utvärdering med Kommunkompassen är inplanerad till oktober 2018. Arbetet
handlar inte om att vinna en tävling även om det i sig är ett kvitto på en bra
utgångspunkt. Styrsystemet ses över i syfte att bland annat enklare kunna tydliggöra
verksamheternas planering och resultat.Verksamheterna arbetar med olika angreppssätt
för att utveckla förutsättningarna att bli Sveriges Kvalitetskommun 2019. Exempel på
arbete som nämns inom verksamheterna är: ett koncept för samlad kundtjänst, fler etjänster, "meröppna bibliotek" (ex kvällsöppna men ej bemannade bibliotek), samarbete
med forskare (SOC), omarbetad kvalitetsrapport med större fokus på uppdraget (BUN)
Fler arbetar med så kallade "förbättringstavlor" för att ha koll på flöden och resultat. De
verksamheter som markerat "rött" anger att deras målsättningarna är mer långsiktiga för
att kunna mätas inom ramen för ett år.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 12
KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, MBN, SBN, SOC, LEAB, LLT, LUMIRE, NFTC
Antal = 4
AMF, KULT, Lulebo, LHAB

Mål för att: Förbättra
resultatfokus och öka
jämförbarheten

Kommentarer:
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) ger en stomme för gemensamma och jämförbara
mätetal. Uppföljningen 2017 visar ingen påtaglig förändring jämfört med 2016. Att
åstadkomma förändringar tar dock tid. Kommunen behöver själv komplettera med
verksamhetsspecifika nyckeltal och det är ett pågående arbete inom alla verksamheter.
BUN är i slutskedet med ett arbete för att lägga in de olika skolformerna som
jämförelseobjekt, vilket beräknas färdigt under första kvartalet 2018. Ett
sonderingsarbete om Business Intelligence (beslutsstöd) är inlett. Detta kommer även att
innefatta förutsättningar för en jämställdhetsintegrerad budgetprocess.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 12
KSAM, KLF, AMF, BUN, KULT, MBN, RTJ, SBN, SOC LEAB, LLT, LUMIRE
Antal = 2
FRI, Lulebo
LHAB och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet.
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KS Målområden

Analys

Mål för att: Chefer ska
ges rätt förutsättningar för
att utöva gott ledarskap

Kommentarer:
Det pågår en rad olika aktiviteter för att ge chefer bra förutsättningar. Varje verksamhet
arbetar med sina specifika förutsättningar.


undersökningar för att precisera chefers behov



anpassar ledningsorganisationen



ser över mötesstrukturer



bildar ledarteam för stöd och utveckling



justerar arbetssätt



ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar etc)

Det finns en stor medvetenhet om vikten av chef- och ledarskap i allmänhet men också en
svårighet att se konkreta resultat av de åtgärder man gör.
Den långsiktiga strävan att minska antalet medarbetar per chef fortskrider. Antalet chefer
som har fler än 25 underställda har i kommunen minskat med 15% sedan 2015. Den största
minskningen skedde till 2016 vilket tyder på svårigheter att hitta lösningar.
Lulebo har inte följt upp chefers förutsättningar p g a ett omfattande omstruktureringarbete.
Därmed ej heller detekterat behov av åtgärder. BUF har aktiviteter på både förvaltnings och
verksamhetsnivå men har fortfarande många chefer med mer än 25 underställd och hög
arbetsbelastning.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 13
KSAM, KLF, AMF, RTJ, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LLT, LUMIRE, NFTAB,

Antal = 2
BUN, LULEBO
LHAB, har inte gjort egen bedömning
Mål för att: Utveckla
den nära arbetsmiljön
genom medskapande

Kommentarer:
Många verksamheter gör kopplingar mellan medskapande förhållningssätt och
arbetsmiljöfaktorer men en del koppllar även in ständiga förbättringar i arbetet. Flera
förvaltningar arbetar med att diplomera sig som hälsofrämjande arbetsplatser.
Åtgärder för att minska ohälsan tar sig uttryck som:


förebyggande åtgärder



tidiga insatser vid sjukdom



utvecklande planeringsprocesser



medarbetardrivna förbättringar



förbättrade mötesstrukturer



utveckling av verksamhetsprocesser

Det är glädjande att könsfördelning och könsskillnader i ohälsa lyfts fram. Det lägger
grunden för diffrentiering av de insatser som görs.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 16
KSAM, KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LULEBO, LLT, LUMIRE,
LHAB, NFTAB
Antal = 0
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KS Målområden

Analys

Mål för att: Bedriva
verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Kommentarer:
De flesta nämnder klarar att både bedriva verksamheten inom sitt kommunbidraget men
klarar också överskottsmålet. SOC redovisar underskott för helåret pga kostnaden för
personlig assistans ökat kraftigt under året och klarar härigenom inte överskottsmålet.
SOC menar dock att om man räknat bort ej påverkbara kostnader för personlig assistans
så klaras överskottmålet inom det som kunnat påverkas. LLT klarar sina resultatmål pga
ett inplanerat koncernbidrag med 5 mkr liksom NFTC klarar sitt resultat pga ett
koncernbidrag på 0,9 mkr.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = KSAM, KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SBN, LEAB, LULEBO,
LHAB, LUMIRE

Antal = SOC, LLT, NFTC*
*NFTC har inga beslutade lönsamhetskrav 2017

Mål för: Effektivisering av
verksamheten

Kommentarer:
Beslut om sammanslagning av kultur- och fritidsnämderna har fattats liksom
sammanslagning av MBF och SBF. En översyn av de administrativa stödprocesserna har
pågått under året och resulterat i beslut om förändringar inom områdena kundtjänst,
ekonomi, hr och kansliadministration. Ett antal möjliga områden undersöks under våren
2018 och ytterligare utredningsarbete av administrationen pågår.
Alla nämnder har siktat på att nå sina överskottsmål för 2017 samt
effektiviseringskraven inför 2018 inkluderande systematisering av kostnads- och
verksamhetsanalyser, upphandlingar och köptrohet, digitalisering med systemöversyner
och e-tjänster. SOC klarar inte överskottsmålet men rapporterar grönt efter korrigering
för "ej påverkbarar kostnader" för personlig assistans. Samverkan med Boden fördjupas
utifrån ett tecknat samverkansavtal. Digital utveckling ligger högt på agendan och ett
flertal projekt är under utrullning eller i inledningsfas för etablering. Prioritering sker
med avseende på kund- och medborgarnytta.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SBN, LEAB, LULEBO, LLT,
LUMIRE, NFTC

Antal = KSAM, SOC
SOC missar överskottsmålet men rapporterar grönt efter korrigering för "ej påverkbarar
kostnader" för personlig assistans, LHAB har inte rapporterat då man inte har några mål
knutna till målområdet.
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Omvärld
I en global värld i ständig förändring krävs samhällen som är robusta och klarar av
förändringar. Dessa är ofta snabbare än tidigare och svårare att förutse. Det gäller många
olika områden. Exempelvis ekonomiska konjunktursvängningar, klimatförändringen,
tillgång till energi, konsekvenser av en åldrande befolkning, ett ökande utanförskap etc. För
att klara av att möta dessa förändringar behövs ny kompetens, riktade satsningar och att vi
är förberedda på det oväntade. En av de viktiga ingredienserna i ett robust samhälle är
mångfald inom alla hållbarhetsdelar, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Följande rubriker beskriver några viktiga omvärldsfaktorer som påverkar Luleå och i
framtiden kan komma att påverka Luleås möjligheter att nå en hållbar utveckling.
Andra än kommunen blir mer aktiva i samhällsbygget
Ett gott samspel mellan den privata och den offentliga sektorn en viktig förutsättning för en
god lokal och regional utveckling. Kommunen kan inte ensam ta hela ansvaret för att
utveckla platsen Luleå med omnejd, men ansvarar för att det sker utifrån en helhetssyn. I
kontakten med externa är det viktigt att kommunicera med ”en röst”. Det handlar om
samverkan och samarbete både när det gäller olika slags etableringar och alternativa
driftsformer och att utveckla möjligheten till extern finansiering från näringslivet. Med fler
andra utförare behöver kommunen utveckla sin beställarkompetens och det blir ännu
viktigare att tillhandahålla jämförande underlag och göra jämförelser. Kommunens uppgift
som möjliggörare blir allt viktigare.
Befolkningstillväxt och urbanisering
En ökad befolkning innebär ökade skatteintäkter, men också ett ökat behov av
samhällsservice och ökade kostnader för infrastruktur. Befolkningsökningen innebär
bostadsbrist och att konkurrensen om tillgänglig mark ökar. Detta kan i sin tur innebära att
segregationen i samhället ökar. Luleå har valt att koncentrera resurserna och prioritera den
kommunala servicen till centrum, stadsdelar och samlande byar.
Digitalisering
Synen på vad digitalisering innebär måste ändras. Digitalisering handlar inte i första hand
om IT eller teknik utan om verksamhetsutveckling. En kärnfråga är hur man lyckas sätta
medborgaren i centrum och samtidigt nå verksamhetsnytta. För att nå detta behövs ett
strategiskt och strukturerat arbete, nya tankesätt, högre digital grundkompetens samt att en
mer serviceinriktad kultur skapas.
Förändrade förutsättningar för den kommunala servicen
Organisationen behöver utformas så att den klarar att möta behoven och anpassa sig till
omvärldens förutsättningar. Om färre betalar för flera (minskad andel i yrkesverksam ålder)
så utsätts den kommunala ekonomin för stora utmaningar. Skatteunderlagsutvecklingen
bedöms inte kunna hålla jämna steg med de framtida behoven. Nya lösningar, exempelvis
via digitalisering, måste hittas för att kostnaderna inte ska skena iväg.
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Glapp mellan behov och kompetens
Det finns ett behov av att utveckla generationsmedvetet ledarskap som lockar alla
ålderskategorier. Det innebär också att kompetensutveckling i tjänsten behövs för att matcha
nya behov och att ”lärlings/assistent”-anställningar kan vara en möjlighet. Kommunen
behöver samverka med utbildningsanordnare i regionen för att tydliggöra
kompetensbehoven. Nyanlända ska ses som en resurs för att fylla faktiska kompetensbehov.
Globalisering
Kommunen måste skapa en långsiktig förmåga för att klara av förändring och
vidareutvecklas (skapa ett resilient samhälle). För det krävs kunskap och erfarenhet. Det
handlar om att ha en helhetssyn på krisberedskap och totalförsvar som bland annat bör
innefatta tydligt ledarskap, handlingsplaner, analyser, kännedom om resurser och robusthet
i samhällsviktig verksamhet. Luleå är beroende av omvärlden och samverkan med andra
kommuner behöver öka för att klara plötsliga förändringar.
Integration
Kommunen måste ta ansvar för flyktingar och nyanlända som kommer till Luleå och
samtidigt tillvarata den resurs som de utgör. År 2017 hade Luleå ett så kallat kommuntal att
ta emot 371 nyanlända med uppehållstillstånd. I bostadsbristens Luleå är detta en stor
utmaning. Ett framgångsrikt integrationsarbete är tillväxtfrämjande och bidrar till att klara
Luleås framtida arbetskraftsbehov samt välfärdens framtida finansiering.
Jämställdhet
Jämställdhet ska integreras i det ordinarie arbetet och i alla beslutsprocesser. Luleå har
undertecknat CEMR-deklarationen och jämställdhetsintegrering är den övergripande
strategin för Luleå kommuns jämställdhetsarbete.
Klimatförändring
Åtgärder måste vidtas både för en minskad klimatpåverkan (Luleås klimatmål) och för att
hantera klimatförändringarna som pågår (Luleås riktlinjer). Luleås klimatmål säger att vi ska
minska koldioxid-utsläppen med 60 % till 2030 och komma ner till noll år 2050.
Motsättningar i samhället
Kommunen måste utveckla förmågan att lyssna och förstå olika synsätt på företeelser och
uppfattningar om problem i samhället för att därigenom kunna föra en konstruktiv dialog.
Det handlar om att lägga grunden för gemensam förståelse och att skapa en robust
samhällskultur som främjar fredliga och demokratiska medel för att lösa problem i
samförstånd. Ett förebyggande arbete i samverkan inom kommunen och med andra aktörer,
är avgörande för att lyckas.
Resor och transporter ökar
Utsläppen ökar, vilket påverkar hälsan, miljön och klimatet och att konkurrensen om
utrymmet i staden ökar. Planeringen behöver anpassas till förändrade villkor för resor och
transporter. Arbets- och studiependling över kommungränser kräver regional samverkan
vid planering av infrastruktur och kommunikationer.
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Skillnader i samhället
Kommunen måste ha större fokus på att verka kompensatoriskt för att överbrygga skillnader
i förutsättningar mellan olika samhällsgrupper. Det handlar främst om ett förhållningssätt i
det dagliga arbetet. Det är viktigt med hälsofrämjande insatser för barn och unga och tidiga
insatser när behov uppstår. Att ta hänsyn till socioekonomiska aspekter i beslut är ytterligare
ett sätt att minska skillnader.
Samhällsekonomi
Den svenska ekonomin har utvecklats synnerligen starkt under de senaste åren. BNP växte
2015 och 2016 med knappt 4 procent per år och för 2017 med drygt 3%. Prognoserna för
fortsatt BNP-tillväxt under 2018 och 2019 är fortsatt optimistiska om än i en lägre takt.
Utvecklingen under 2017 har blivit bättre än tidigare lagda prognoser och högkonjunkturen
håller i sig längre än vad tidigare bedömts. En minskning av BNP inför 2018-2019 är ändå en
realitet. Däremot utvecklas antalet arbetade timmar bättre då efter frågan på arbetskraft är
fortsatt hög och det ger en fortsatt ökning av skatteunderlaget under 2018. Under 2018
bedöms dock högkonjunkturen nå sin kulmen och därefter sker en viss inbromsning av
konjunkturen till ett mer normalt läge. En drivande faktor för tillväxten har varit en ökande
inhemsk efterfrågan till stor del driven av ökad offentlig konsumtion bland annat i spåren av
högt flyktingmottagande men även investeringar i både privat och offentlig sektor ger stor
effekt på tillväxten. Draghjälpen från utlandet är inte stor.
Utvecklingen av antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin har varit påfallande stark
under de senaste åren men svårigheterna i att öka antalet arbetade timmar tilltar. De positiva
effekterna av ökad sysselsättning och fler arbetade timmar har motverkats av att utfallet av
taxeringarna inte lever upp till de tidigare bedömningarna. Den totala utvecklingen av
skatteunderlaget minskar därför betydligt. Det statliga tillskottet, de sk välfärdsmiljarderna,
har därför helt ätits upp av försämrade skatteinkomster. Utvecklingen av skatteunderlaget
på några års sikt är svårbedömd men kommuner och landsting står inför en obalans med
snabbt växande demografiska behov och ett långsamt växande skatteunderlag. Stora
demografiska förändringar åren 2016–2019 innebär en stor påfrestning för kommuner och
landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka
kraftigt med en stor andel utlandsfödda. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och
antalet barn i skolåldern. Investeringarna i kommunsektorn är fortsatt höga och motsvarar
c:a 11-12 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Konsekvenserna är ökande
avskrivnings- och räntekostnader. Trycket uppåt på kostnaderna i kommuner och landsting
förväntas därför vara fortsatt starkt under de kommande åren och behoven av
produktivitetsförbättringar är därför stort.
Sammanfattningsvis pekar SKL att de samlade demografiska konsekvenserna fram till 2021
kan komma att bli stora för kommuner och landsting medförande ett behov av
skatteökningar. SKL menar i sin höstrapport att det finns stora behov av resurstillskott till
kommuner och landsting för att undvika skattehöjningar inför 2019-2021. I SKL’s kalkyl för
kommunsektorn pekar man på att skatteunderlagets ökning inte räcker för att säkra den
kommunala ekonomin och behovet av åtgärder inom kommunsektorn beräknas för att nå ett
resultat motsvarande 1% av skatter och statsbidrag uppgå till c:a 39 miljarder kronor fram till
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2021 vilket också förutsätter en årlig uppräkning av de generella statsbidragen med 2% per
år.
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Befolkning och sysselsättning
Sysselsättningsutveckling
Arbetslösheten fortsätter minska i Luleå. Andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen i
januari 2018 har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år.
Andelen öppet arbetslösa och i program ligger på 6,6% i Luleå jämfört med 7,4 % i riket
januari 2018.
Ett fortsatt starkt konjunkturläge innebär att efterfrågan på arbetskraft ökar och behovet att
nyrekrytera tilltar. Den prognosticerade sysselsättningsökningen kan dock äventyras
eftersom det finns en brist på rätt kompetens vilket kan hämma tillväxttakten.
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt
väntas det bli inom den offentliga sektorn som har stort rekryteringsbehov de kommande
åren.
Samtidigt ökar andelen långtidsarbetslösa bland de arbetssökande som är inskrivna på
arbetsförmedlingen. Nyanlända, särskilt de med kort tidigare utbildning, unga som inte
fullföljt sin gymnasieutbildning samt funktionshindrade och långtidsarbetslösa mellan 55 -65
år har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden även i tider med god tillgång på arbete.
Exempelvis är andelen utrikesfödda öppet arbetslösa och i program 16,6% och 20,5 % för de som
endast har förgymnasial utbildning. Luleå har dock under 2017 kraftigt ökat andelen utrikesfödda
som går till arbete och studier 90 dagar efter etableringen med hela 22 procentenheter jämfört med
2016. Problematiken kvarstår dock att kunna matcha de som står långt från arbetsmarknaden mot de
lediga jobben.
Befolkningsutveckling
Luleås befolkning ökade under 2017 med 700 personer till 77 470 invånare vid årsskiftet.
Befolkningsökningen i Luleå kommun beror av att både födelse- och flyttnetto är positivt.
Födelsenettot för 2017 är plus 30 personer. Det föddes 757 barn under året vilket är 49 färre
födda jämfört med föregående år. Dödstalet har däremot ökat med 63 personer till 727.
Flyttsiffrorna visar att Luleå kommun under 2017 hade ett positivt flyttnetto med plus 670
personer. Det flyttade in 155 personer fler än under 2016, utflyttningen var också något
högre, plus 25 personer.
Enligt prognosen för 2016 så skulle befolkningen öka med 600 personer. Kommunen skulle
ha ett födelsenetto på plus 84 personer och flyttnettot skulle bli plus 516 personer. Det visade
sig dock att prognosen inte har hållit, födelsenettot blev lägre än prognosen medan
flyttnettot har blivit betydligt positivare under 2017.
Befolkningen i Luleå har i genomsnitt ökat med nära 400 personer per år sedan
kommunsammanslagningen 1970. Den stora befolkningsökningen skedde i början av 1970talet, då ökade befolkningen med mer än 1 000 personer per år. Då växte det upp fyra nya
stadsdelar, Hertsön, Björkskatan, Porsön och Hammaren. Sedan stannade
befolkningsökningen upp och under en 10-årsperiod mellan 1977 och 1986 stod
befolkningssiffrorna i princip stilla. Från och med 1987 har sedan befolkning ökat nästan
varje år fram till idag, med i genomsnitt drygt 340 personer per år. Årets befolkningsökning
är den högsta sedan 1994.
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Attraktiv arbetsgivare
Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör
du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och
utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetssätt är
viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt
utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara
en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam
målbild för arbetet med medarbetare och organisation.
Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna
är 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 47 år.

Gemensam värdegrund
Luleå kommuns gemensamma värdegrund är engagemang,
ansvarstagande, kompetens och genom ett medskapande
förhållningssätt på arbetsplatserna levandegörs värdegrunden.

Kompetens
Under 2017 togs en Kompetensförsörjningsrapport fram och en
sammanfattning av de faktorer som påverkar
kompetensförsörjningen 2018-2020 för Luleå kommun som
arbetsgivare är:








stort rekryteringsbehov bla med anledning av
fler yrkesgrupper är bristyrken
konkurrens om arbetskraft
tillväxt
tjänstledighet
pension
omsättning av chefer är hög, 40 % kommer gå i pension fram till 2030

Analysen av rekryteringsbehovet och tillgänglig arbetskraft visar på att stor vikt bör läggas
på följande områden:








Digitaliseringens möjligheter för att möta arbetskraftsbristen
Ändra utbildningskrav för att öka tillgången på arbetskraft
Skapa förutsättningar för integrering och rekrytering av utrikesfödda till våra
arbetsplatser
Luleå kommun som arbetsgivare behöver ta ett större ansvar att kompetensutveckla
tillgänglig arbetskraft för att säkra behoven
Öka kunskapen om kommunens välfärdsyrken hos unga
Konkurrera med andra medel än bara lön
Tillsammans med näringslivet i regionen öka attraktionskraften för våra yrken.
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Lön och förmån
Lön och förmåner är verktyg för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt
styra verksamheten mot våra mål. En lönestrategi som beskriver kommunens lönepolitik och
prioriteringar 2016-2018 finns framtagen. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt
arbetssätt gällande central lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är
utvecklingsområden i fokus. Dialog kring uppdrag, kompetens- och löneutveckling sker
årligen mellan chef och medarbetare genom de obligatoriska medarbetar-, löne- och
lönemeddelarsamtalen.
Prioriterade grupper i löneöversyner 2016-2018 är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor,
förskolechefer, rektorer, enhetschefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt
konkurrensutsatta specialister. Kommunals löneavtal innehåller under samma period en
satsning på undersköterskor m.fl. med motsvarande utbildning. Luleå kommun har valt att
göra en liknande lönepolitisk satsning inom psykiatri och personlig assistans. Det totala
utfallet i löneöversyn 2017 var 3,1 % för tillsvidareanställda.
Exempel på aktiviteter 2017 utifrån lönestrategin är:





framtagande av ett material för arbete med verksamhetsnära lönekriterier på
arbetsplatsen
implementering av ett nytt arbetssätt för lönesättning vid nyanställning vilket
medfört en tydligare roll och ökat handlingsutrymme för rekryterande chef
ny arbetsvärdering och metodik inför och under lönekartläggning 2017 samt
kommande år
Förmåner, dels genom kollektivavtal, dels via Luleå kommun som arbetsgivare, är
presenterade på Intranätet och www.lulea.se. Ett arbete har pågått senaste året med
att ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun. Under 2017 har
ett digitalt förmånssystem upphandlats och planeras driftsättas innan sommaren
2018.

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
både ett förebyggande och ett hälsofrämjande perspektiv.
Rehabilitering sker via tidiga insatser.
De kommunövergripande rutinerna för SAM på intranätet har
uppdaterats med bland annat en ny rutin gällande byggnads- och anläggningsarbete.
Med anledning av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö har en
revidering av riktlinjerna mot kränkande särbehandling och trakasserier genomförts.
Suntarbetslivs koncept för arbetsmiljöutbildning har, under våren 2017, testats på Luleå
kommuns chefer och skyddsombud. Arbetsmarknadens parter har enats om innehållet och
kvalitetssäkrat utbildningen tillsammans med experter och forskare. Utvärderingen visade
att konceptet uppskattades och därför har detta koncept införlivats i Luleå kommun.
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I kunskapshöjande syfte har tre öppna seminarier om systemet Lisa (arbetsskador och
tillbud) hållits för chefer och HR-konsulter.
I kunskapshöjande syfte och med fokus på att tidigare komma igång med den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen har tre öppna seminarier för chefer och HR-konsulter
hållits under våren 2017. Rehabiliteringsriktlinjen har ersatts av rehabiliteringsrutiner på
intranätet. Samtliga förvaltningar har genomfört den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Stratsys.

Processen med att arbeta för en ”Diplomerad hälsofrämjande arbetsplats” pågår i många
verksamheter. Under 2017 har 40 arbetsplatser blivit diplomerade. Diplomeringen syftar till
ökad förståelse och engagemang hos medarbetarna för det hälsofrämjande arbetet. Att arbeta
för ett hälsofrämjande förhållningssätt är att arbeta för ett gott arbetsklimat, lyfta hur vi är
mot och med varandra samt lyfta det som fungerar bra och utgå från detta. Materialet
kopplar även ihop det hälsofrämjande arbetet med SAM. Alla chefer går utbildningen
Hälsofrämjande ledarskap som ingår i de grundläggande chefsutbildningarna.

För åttonde året i rad anordnades Hälsoveckan för samtliga medarbetare, med ett antal
prova-på-aktiviteter under hela veckan. Vid ”En dag i hälsans tecken” i Kulturens hus deltog
1000 medarbetare och vid Kommunjoggen deltog 540 medarbetare varav flertalet ingick i
något av de 110 anmälda lagen.

Medarbetarundersökning 2017
Från och med 2017 har det tagits fram
ett nytt koncept för
medarbetarundersökning inom
kommunen. I november svarade 67 %
av alla medarbetare på nio frågor inom
områdena motivation, ledarskap och
styrning med följande resultat.
Kvinnor är gröna och män är röda i
diagrammet.

Framtidens arbetskraft
Luleå kommun har en strategi vad gäller marknadsföring och rekrytering. För att skapa
nyfikenhet, öka kunskapen om kommunen och locka personer att söka arbete deltar
kommunen i många olika arrangemang. Personer kan följa ”Jobba i Luleå kommun” på
Facebook, där kan man se jobbannonser och artiklar om hur det är att jobba inom
kommunen. Studenter får möta kommunen på bland annat mässor såsom LARV och
Uniaden, evenemang som anordnas av LTU. På www.lulea.se finns en särskild sida för
studenter gällande exjobb och praktik. De personer som söker lediga befattningar möter
kommunen på många digitala rekryteringssidor, på www.lulea.se men också på mässor och
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riktade event. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via Luleåregionen, samt
samarbetar med de andra kommunerna inom Luleåregionen. Då hela den offentliga sektorn
har ett stort rekryteringsbehov stöttar Sveriges kommuner och landsting med material kring
Sveriges viktigaste jobb.

Medarbetarstipendium
Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som
är stolta över sitt arbete. Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och
det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för
aktiviteter i utvecklingssyfte.
Marja-Leena Tallus Johansson, informatör vid Råneå medborgarkontor och bibliotek. Hon är
mottagare av 2017 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor som första gången sedan tio
år tilldelas en person.
Stipendiekommitténs motivering:
Marja-Leena utmärker sig som en härlig
lagspelare som alltid sätter verksamheten
och uppdraget först. Hon brinner för
medborgarkontorets funktion och
betydelse. Hon är lyhörd och ser
möjligheter och skyr inte utmaningar och
får individer att växa genom att ge hjälp till
självhjälp.
Med sina yrkeserfarenheter och genom att
samarbeta på alla möjliga fronter kopplar hon samman personer i sitt stora kontaktnät. Hon
är en inspirerande arbetskamrat och verkar i vardagen för bygdens och Luleå kommunens
utveckling. Stipendiekommittén fick in totalt 23 nomineringar. Stipendiekommittén önskar
Marja-Leena lycka till i sitt fortsatta arbete och ser henne som en god ambassadör såväl för
yrket som för Luleå kommun som arbetsgivare.

Årets ledare 2017
För första gången delades årets ledarpris ut. Genom att utnämna Årets ledare vill Luleå
kommunkoncern uppmuntra och premiera ledarskap. Kommunkoncernens medarbetare har
fått nominera sina kandidater och en jury har därefter utsett vinnaren utifrån kriterierna
uppfyllande av verksamhetens mål, helhetssyn samt kommunikation och motivation.
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Anna Nilsson, rektor för de gymnasiala
industri- och teknikprogrammen, som idag
utsågs till Årets ledare 2017 inom Luleå
kommunkoncern. Motiveringen lyfter bland
annat fram hennes naturliga ledarskap,
närvaro och kommunikativa förmåga.
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Statistik

Rekryteringsannonser
Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

650

892

1333

1577

1188

Antal anställda och sysselsättningsgrad exkl
bolagen
Antal månadsanställda den 31
december
tillsvidareanställda totalt

2013

2014

2015

2016

2017

5 883

5 896

6 022

6 137

6113

tv-anställda kvinnor

4 659

4 685

4 773

4 845

4852

tv-anställda män

1 224

1 211

1 249

1 292

1261

visstidsanställda totalt

550

664

652

733

737

visstidsanställda kvinnor

447

526

503

541

534

visstidsanställda män

103

138

149

192

203

Medelsysselsättningsgrad tillsvidareanställningar den 31 december 2017 (%)
tillsvidareanställda totalt

98,1

98,2

98,4

98,5

98,7

tv-anställningar kvinnor

97,8

98,0

98,2

98,3

98,5

tv-anställningar män

99,0

99,2

99,2

99,3

99,5

Frisktal i Luleå kommun exkl
bolagen
Frisktalet avser andel medarbetare (%) som varit frånvarande p g a sjukdom
mindre än 8 dagar under året
2013

2014

2015

2016

2017

66,8

66,0

64,6

65,95

64,11

Kvinnor

62,61

60,71

Män

77,79

75,08

Luleå kommun totalt

Sjukfrånvaro i Luleå kommun exkl
bolagen
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid
2013

2014

2015

2016

2017

Luleå kommun totalt

5,48

6,08

6,95

7,02

6,46

Kvinnor

6,13

6,69

7,79

7,91

7,18

Män

3,26

3,99

4,07

4,05

4,08

Se även Personalstatistik Luleå kommun 2017 på lulea.se/arbete & karriär
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Finansiell analys
Luleå kommun bedriver verksamhet i förvaltnings-, bolags- och stiftelseform. För att få en
fullständig ekonomisk information om verksamheten upprättas en sammanställd
redovisning. Koncernen Luleå kommun omfattar förutom kommunen med dess
förvaltningar också aktiebolag. De största bolagen är Luleå Energi AB och Lulebo AB.
Kommunkoncernens organisation och bolag framgår av organisationsschemat.

Årets resultat
Luleå kommun redovisade 2017 ett resultat på 462 mkr (143 mkr), vilket jämfört med 2016
var en förbättring med 319 mkr. Förändringen jämfört med föregående år beror till största
delen på extra utdelning från moderbolaget i koncernen om 410 mkr vilket möts av
föregående års högre realisationsvinster från försäljningar av samhällsfastigheter och
tomträtter om 99 mkr. Årets resultat motsvarade 10,5 % av kommunens skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning. Kommunens budget för 2017 byggde på ett resultat efter
ombudgeteringar på -22 mkr, eller -0,5 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
Årets resultat för Luleå kommunkoncern uppgick till 186 mkr (569 mkr) vilket är 383 mkr
sämre än föregående år men fortfarande ett bra resultat. Den största delen av förändringen
kan hänföras till lägre realisationsvinster från försäljningar av fastigheter och tomträtter i det
kommunala koncernbolaget Lulebo AB med 399 mkr.

Resultatanalys 2017
I årets resultat för kommunen ingick en extra utdelning om 410 mkr från moderbolaget.
Kommunens resultat exklusive utdelning blev därmed 52 mkr eller 1,4 % av skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har ökat med 193 mkr
jämfört med år 2016, en ökning med 4,8 %. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 282
mkr eller 6,9 % i jämförelse med föregående år. De största förändringarna mot föregående år
berodde på nedskrivningar av anläggningstillgångar om 74 mkr samt löneökningar om 82
mkr (ökning med 3,1%) men också att det föregående år ligger med realisationsvinster som
minskar verksamhetens nettokostnad med 111 mkr. Exkluderas nedskrivningarna och
föregående års realisationsvinster blev förändringen för verksamhetens nettokostnad mellan
åren en ökning med 97 mkr eller 2,4 %. Utvecklingen av nettokostnadsandelen dvs.
verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
visar att utvecklingen av skattenettot är marginellt större än verksamhetens nettokostnader
vilket är en förutsättning för att klara flera av de för kommunen uppsatta finansiella målen
och upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Redovisas en nettokostnadsandel som
ligger under 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter.
En nettokostnadsandel på 97-98 % kan betraktas som en god ekonomisk hushållning. Sett
över en längre period tidsperiod, ges kommunen bättre förutsättningar för att klara av att
finansiera investeringar med en högre del av egna medel.
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Kommunkoncernens totala omsättning uppgick till 2 633 mkr (2 697 mkr) med ett resultat
efter finansiella poster på 226 mkr (590 mkr). Kommunkoncernens soliditet (se tabell) var vid
årsskiftet 58 % (58 %) . De totala investeringarna under året uppgick till 1 125 mkr (1 146
mkr). Resultatförsämringen om 364 mkr mot föregående år berodde främst på att 2016 såldes
fastigheter till Heimstaden och Rikshem från det kommunägda fastighetsbolag Lulebo AB
som bidrog med 399 mkr att jämföra med 0 mkr 2017. Avkastningen på totalt kapital uppgår
till 2,5 % för 2017 i jämförelse med 5,3 % 2016. Förändringen beror delvis på resultatet mellan
åren.
Specifikation om koncernbolagens resultat framgår i förvaltningsberättelsen.

Finansnettot
Finansnettot i kommunens resultaträkning redovisar ett överskott på 445 mkr att jämföra
med ett överskott 2016 på 36 mkr. Överskotten från jämförelseåren beror främst på utdelning
från moderbolaget i kommunkoncernen, Luleå Kommunföretag AB, med 446 mkr.
Räntekostnader för extern finansiering har i jämförelse med föregående år ökat med 2,6 mkr
vilket främst beror på ökade räntekostnader för pensionsskuld vilket möts av lägre
räntekostnader för kommunens långfristiga lån om 1,6mkr.

Verksamhetens budgetavvikelse 2017
Årets resultat i jämförelse med budget visade ett överskott på 484 mkr för kommunen.
Överskottet kan förklaras främst av nämndernas överskott på 71 mkr och ett positivt
finansnetto med 408 mkr samt ökade intäkter för kommunens skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning med 59 mkr Det möts av kostnader och intäkter i jämförelse med budget inom
finansieringsverksamheten som visade ett underskott på -55 mkr. I denna förändring fanns
kostnader för kommunens pensionsåtagande som understeg budget med 5 mkr, ökade
kostnader för nedskrivningar av fastigheter med 75 mkr som möts av lägre avskrivningar
om 24 mkr, realisationsvinster om 11 mkr övriga mindre poster som visade på 10 mkr bättre
än budget. Mer detaljerad specifikation framgår av driftredovisningen i
förvaltningsberättelsen. (länk)
2017 var ett bra verksamhetsår för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag.
Bolagskoncernen som helhet visar ett bra resultat och två av koncernbolagen har också
vidtagit åtgärder för att påverka kostnads- och intäktsstruktur för att möta strukturella
förändringar i respektive verksamhet. Koncernens omsättning uppgår till 1 766 mkr och
resultatet till 170 mkr.
I Luleå Energikoncernen blev resultatet i elhandelsverksamheten bättre än budgeterat, i
huvudsak beroende på lägre inköpspriser på el. I Luleå Energi ABs övriga verksamheter blev
resultatet något bättre än förväntat. Totalt blev resultatet i moderbolaget 31,8 mkr högre än
budget. Det relativt stabila vädret under året har varit gynnsamt för Luleå Energi Elnät AB.
Inga avbrott längre än 12 timmar och endast mindre driftstörningar, har hållit nere
kostnaderna. Ökade intäkter från nyanslutningar har påverkat resultatet positivt. Totalt blev
utfallet 4,9 mkr högre än budgeterat. Resultatet i Bioenergi i Luleå AB överträffade budget
med 1,1 mkr. Tillgången på råvara och torkgas har varit god och bolaget slog
produktionsrekord under 2017. I koncernens övriga bolag Lunet AB (samägt med Lulebo AB
29
107

50 %) och LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) har resultatet fallit ut i linje med
budget. Vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) har under flera år drabbats
ekonomiskt av låga priser på el och elcertifikat och bolaget ansökte om konkurs den 26 juni
2017. Värdet på innehavet har sedan tidigare skrivits ned till noll och konkursen har därför
inte haft någon påverkan på resultatet i Luleå Energi-koncernen under 2017. Det samlade
resultatet i koncernen för helåret 2017 blev 143,9 mkr, vilket är 37,7 mkr högre än budgeterat.
För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2017.
Medarbetare med andra kompetenser har anställts vilket leder till att bolagets samlade
kunskaper ökar.
Fullmäktige beslutade i juni 2015 om ett nytt ägardirektiv för bolaget, innebärande att Lulebo
ska minska sin marknadsandel av hyresrätter i Luleå samt bygga 1 000 lägenheter fram till år
2023. Fram till 2017-12-31 har vi byggt 383 lägenheter av dessa 1 000. Lulebo har under åren
2015-2016 sålt ca 3 000 lägenheter. Under 2017 har ett nytt ägardirektiv erhållits innebärande
att Lulebo skall äga 7 400 - 9 400 lägenheter.
Enligt beslut i fullmäktige i augusti 2016 ska Lulebo från 1/12 2016 ta ett delansvar för
kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd
genom att upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets totala
lägenhetsomsättning. Från 1/10 2017 har beräkningsgrunderna förändrats och numera ingår
inte studentlägenheter i underlaget. Uppdraget har under året genomförts på ett bra sätt där
integration varit i fokus när lägenheterna fördelats och Lulebo har rönt positiv
uppmärksamhet kring detta arbete.
Årets underhållskostnader uppgår till ca 78 mkr (94 mkr). Årets investeringar uppgår till
ca 250 mkr (450 mkr). I årets investeringar ingår 50 % av Lunets investeringar (ca 13 mkr) då
Lulebo är hälftenägare i detta bolag.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 53 mkr (454). I dessa siffror ingår 50 % av
Lunets resultat, vilket uppgår till ca 4 mkr (7 mkr). I föregående års resultat ingick ett
nettoresultat av försäljning av fastigheter till Heimstaden med flera köpare på ca 399 mkr.

Investeringar och likviditet
Luleå kommuns samlade nettoinvesteringsvolym under 2017 uppgick till 750 mkr (535 mkr)
vilket är en ökning mot föregående år med 215 mkr men är 257 mkr lägre i jämförelse mot
budget. I begreppet nettoinvesteringar menas nettot mellan investeringar,
investeringsinkomster och försäljningsinkomster. Kommunen har under ett antal år tillbaka
legat på en hög nettoinvesteringsnivå i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning. Det har medfört att, med undantag för 2015 som innehöll stora
försäljningsinkomster, det finansiella målet om nettoinvesteringars andel ej bör överstiga 10
% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning inte har uppnåtts. För att långsiktigt kunna
upprätthålla en god självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar bör nettoinvesteringarnas
andel inte överstiga 10 % såsom det långsiktiga finansiella målet är uppsatt.
Kassalikviditeten och soliditeten har påverkats negativt under en 5 års period med undantag
för det år som under perioden innehåller större försäljningsinkomster. Sett på en längre
tidsperiod där nettoinvesteringsandelen ligger på höga nivåer >10 % och
nettokostnadsandelen ligger runt 100 % kommer inte investeringarna kunna finansieras med
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skatteintäkter och investeringsinkomster fullt ut. Det ger en försvagning av kommunens
finansiella handlingsberedskap inför framtiden.
Nettoinvesteringarna inom kommunkoncernen uppgick under året till 1 125 mkr (1 146
mkr), 21 mkr lägre än föregående år. Kommunen står för merparten av nyinvesteringarna
men även Lulebo AB och Luleå Energikoncernen står för betydande investeringar. Mer
detaljerad specifikation av kommunens investeringar framgår av investeringsredovisningen
i förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernen kommer att ha fortsatt hög investeringsnivå de
kommande åren. Den främsta anledningen till ökningen är de investeringsbehov som
uppstår för att öka bostadsbyggandet och därmed stimulera befolkningstillväxten.
Inom kommunkoncernen används ett koncernvalutakontosystem vilket innebär att
kommunen eller bolagen kan ta del av kommunkoncernens samlade likviditet vid behov.
Under 2017 har bolagen visat en bra likviditet och bidrar därmed till
koncernvalutakontosystemet. Till koncernvalutakontosystemet är det kopplat en checkkredit
som kan nyttjas vid en kortsiktig likviditetsbrist för kommunkoncernen.
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Resultat jämförelse med tidigare år (mkr)
2013

2014

2015

2016

2017

25

291

143

462

Kommunen

85

Kommunkoncern

166

118

1 115

569

186

2013

2014

2015

2016

2017

494

395

535

750

1 014

849

1 146

1 125

Nettoinvesteringar (mkr)

Kommun

637

Kommunkoncern

1 056

Kommunen

2013

2014

2015

2016

2017

Utveckling av skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning

4,2

2,5

2,9

4,8

4,6

Utveckling av verksamhetens netto-kostnader

3,3

4,8

-3,1

9,1

6,9

97,3

99,5

93,7

97,5

99,6

Årsresultatets andel av skatter, statsbidrag och
utjämning
(mål 2 %)

2,2

0,6

7,2

3,4

10,5

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning (mål 10 %)

16,7

12,7

9,8

12,7

17

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Soliditet enligt balans-räkningen (mål:
oförändrad)

66

67

69

68

72

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser

29

33

37

39

44

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnader/ (skatteintäkter +
statsbidrag+utjämning)

Kommunal skattesats
(mål: oförändrad)

Kommunkoncernens soliditet enligt
balansräkningen

50

49

55

58

58
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Mål för god ekonomisk hushållning
Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är
utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk
hushållning. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och
årsredovisning.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella
mål och riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och riktlinjer för verksamheten.
Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns årliga
budgetprocess. I kommunfullmäktiges policy för god ekonomisk hushållning har följande
långsiktiga finansiella mål fastställts.



En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.
Utfallet för 2017 är att målet har uppnåtts för en flerårsplan utan skattehöjning. Dock
uppnås målet inte för en balanserad budget för flerårsplanen 2018-2020.



Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.
Utfallet för 2017 visar att målet har uppnåtts genom att årsresultatets andel uppgick
till 10,5 % (3,4 %). Prognosen under planeringsperioden 2018-2020 är 0,8, 0,6 och 0,1
%. Den långsiktiga målsättningen uppnås under 2017 men inte under resterande del
av planperioden.



Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %.
Utfallet för 2017 visade att andelen uppgick till 17,0 % (12,7 %) och målet har därmed
inte uppnåtts under året. De planerade investeringarna för åren 2018-2020 uppgår
totalt till 3 004 mkr. Den genomsnittliga investeringsnivån under planeringsperioden
ligger därmed på 21,3 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning vilket är 11,3 %
högre än uppställt mål. Den långsiktiga målsättningen uppnås därför inte under
planperioden.



Soliditeten ska vara oförändrad.
Nettoinvesteringarna kan inte helt finansieras med egna medel men för 2017 har
extra utdelningar påverkat resultatet positivt och kan delvis förklara varför
soliditeten ökar under 2017 med 2% mot föregående år. Under planeringsperioden
2018-2020 beräknas soliditeten minska eftersom investeringsnivån fortsatt kommer
vara hög och nettokostnadsandelen beräknas ligga nära 100 % vilket medför att
investeringarna kommer att finansieras med externa lån och att målet kring en
oförändrad soliditet inte därför kommer att kunna uppnås.
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Kommunstyrelsen har i styrkortet formulerat följande finansiella målområde för 2017 som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.



Mål för att bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag).
Målet får anses uppnått då kommunens resultat blev 462 mkr (143 mkr) och
nämndernas överskott mot budget uppgick till 71 mkr (58 mkr) samt att
bolagskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 210 mkr (577 mkr).

Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv (RUR)
Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå som innebär att årets totala
intäkter måste vara högre än de totala kostnaderna. Om ett underskott uppstår efter
balanskravsutredning så måste detta kompenseras med överskott inom en treårsperiod. Vid
beräkning av balanskravsresultatet ska vissa resultatposter inte tas med, exempelvis
realisationsvinster på anläggningstillgångar.
Enligt Luleå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
får den del av årets resultat som efter balanskravsjusteringar, överstiger 1 % av skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning avsättas till en resultatutjämningsreserv. Om kommunen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det resultat
som överstiger 2 % avsättas.
Medel från RUR kan användas om två kriterier är uppfyllda:
• Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den
genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och
landstings beräkningar)
• Balanskravsresultatet är negativt.
Medel från RUR får i så fall användas för att nå upp till ett nollresultat.
Årets resultat

462 mkr

samtliga realisationsvinster

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

462 mkr

medel till resultatutjämningsreserv

-418 mkr

Årets balanskravsresultat

0 mkr

44 mkr
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Kommunens resultat enligt avstämning mot balanskravet uppgick för 2017 till 462 mkr och
uppfyllde således kommunlagens balanskrav med god marginal. Klassificeringen av
försäljning av tomträtter redovisas som försäljning av omsättningstillgång och ingår därför ej
i avdraget för realisationsvinster. Kommunen har tidigare år satt av totalt 398,5 mkr till
denna reserv. Med årets avsättning blir summan 817 mkr.

Känslighetsanalys resultateffekt
Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Några exempel som påvisar detta är:

Utdebitering (skatteintäkt), förändring med 1 krona +/- 160 mkr
Befolkningsförändring med 100 personer

+/-

5 mkr

Löneökning med 1 %

- 28 mkr

Ökad upplåning med 100 mkr

-

1 mkr

Soliditet och skulder
Soliditet beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med egna
medel. Kommunens soliditet uppgår i bokslutet till 72 % vilket är en ökning med 4 % jämfört
med föregående år. Ökningen beror till stor del på det höga resultatet för 2017 som påverkar
att självfinansieringsgraden och minskar behovet av externa medel. Under
planeringsperioden 2018-2020 beräknas soliditeten minska eftersom investeringsnivån
fortsatt kommer vara hög och nettokostnadsandelen beräknas ligga runt 100 % vilket medför
att investeringarna kommer att finansieras med externa lån.
Kommunkoncernens soliditet uppgår till 58 % vilket är i nivå med föregående år. Vilket
delvis beror på att investeringar som gjorts i koncernbolagen finansierats av egna medel.
Kommunens totala skulder och avsättningar uppgår vid årsskiftet till 1 926 mkr (2 098 mkr)
varav 272 mkr (258 mkr) avser pensionsåtagandet inkl. löneskatt. Kommunens totala skulder
och avsättningar har minskat med 172 mkr jämfört med föregående år.

Skulder och avsättningar

2013

2014

2015

2016

2017

1 960

2 005

1 901

2 098

1 926
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Pensionsförpliktelser
År 1998 avsattes 150 mkr av kommunens likvida medel till en långsiktig extern
kapitalförvaltning för att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid årsskiftet var medlen i
sin helhet 339 mkr (333 mkr) återlånade för att minska kommunens upplåningsbehov.
Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den lagstadgade blandmodellen där
pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Denna
ansvarsförbindelse uppgår till 1 452 mkr (1 526 mkr), vilket var en minskning med 74 mkr
(68 mkr) jämfört med 2016. Löneskatten (ansvarsförbindelse) minskade med 19 mkr (17 mkr)
och uppgår till 351 mkr (370 mkr). Pensionsförpliktelserna har beräknats av Kommunernas
Pensionsanstalt, KPA. I kommunens balansräkning uppgår pensionsavsättning till 277 mkr
(252 mkr) och en mindre del av pensionsförpliktelsen tryggas årligen genom försäkring.

Kommunens samlade redovisning av pensionsmedelsförvaltningen framgår i nedanstående
tabell (mkr):

2016

2017

252

277

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse inkl. löneskatt

1 896

1 803

Summa pensionsförpliktelser

2 148

2 080

Ej finansierade pensionsförpliktelser

2 148

2 080

Pensionsförpliktelser i balansräkningen inkl. löneskatt
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Avslutande kommentar
Årets resultat för kommunen innebar att kommunens ekonomiska marginaler stärktes under
året. Dock ska man ha i beaktande att resultatet innefattar under 2017 extra utdelning från
moderbolaget om 410 mkr. Exkluderas dessa poster lever inte kommunens resultatnivå upp
till målet för god ekonomisk hushållning på 2 %, vilket innebär en risk längre fram i tiden för
de år kommunen inte väljer att sälja ut tillgångar eller ta utdelningar . Relativt låga resultat
innebär också att kommunen minskar sina möjligheter att nå soliditetsmålet. De närmsta
åren förväntas bli finansiellt tuffa för Luleå kommun, eftersom kommunen liksom många
andra kommuner står inför utmaningar som stora investeringsbehov och stegrande behov
hänförliga till positiva befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för
kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. En utmaning är hur
mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive externa lån.
Detta kan i sin tur få konsekvenser och påverka utrymmet för att finansiera kommunens
löpande drift i form av löner, lokaler m.m. För att klara av att uppfylla kommunens mål för
god ekonomisk hushållning har kommunen för nästkommande budgetår och planperiod
föreslagit en rad åtgärder för att se över nettoinvesteringar och nettokostnadsandelen för att
komma i en mer långsiktig balans för god ekonomisk hushållning men samtidigt tillmötesgå
de utmaningar kommunen står inför.
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Driftsredovisning (mkr)

Nämnd/förvaltning

Utfall, netto
2017

Budget
Avvikelse
Utfall, netto
netto
mot
2016
2017 budget 2017

Kvalitet- och samhällsutveckling

-51

-65

14

-

KS/Kommunledningsförvaltning

-153

-168

15

-186

KS/Arbetsmarknadsförvaltning

-99

-106

8

-98

KS/Räddningsnämnd

-53

-54

1

-53

KS/Kollektivtrafik

-92

-93

2

-90

-1 718

-1 741

23

-1 686

Fritidsnämnd

-191

-195

3

-197

Kulturnämnd

-108

-112

4

-106

-22

-22

0

-22

-1 618

-1 612

-6

-1 561

-216

-224

8

-229

-12

-12

0

-7

-4 333

-4 404

71

-4 236

-51

4

-55

134

Barn- och utbildningsnämnd

Miljö och byggnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnden
Övriga nämnder
Delsumma nämndernas utfall
Finansförvaltning exkl skatter statsbidrag,
utjämning och finansiella poster:
varav:

-1 012

-992

-20

-992

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt

0

0

1

0

Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov

0

0

0

0

Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov

0

-1

1

0

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravg

Medel för strategiska utvecklingsinsatser
Realisationsvinster/-förluster, nedskrivningar m.m.
Resultat försäljning omsättningstillgångar
Internt återförda kostnader
Avskrivningar

0

-3

3

0

-75

0

-75

-8

11

0

11

111

1 345

1 345

0

1 334

-320

-343

24

-311

-4 384

-4 400

16

-4 102

3 950

3 919

31

3 773

Statsbidrag och utjämning

451

422

28

436

Finansiella intäkter

455

58

397

43

Finansiella kostnader

-10

-22

11

-7

ÅRETS RESULTAT

462

-22

484

143

Verksamhetens nettokostnader
Skatter
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Investeringsredovisning (mkr)
Redovisning
2017

Rev.
budget
2017

Avvik.
mot
rev. bu
2017

Budget
2017 i
strat.
plan

Kvalitet- och samhällsutveckling

-5

-8

3

-

KS/Kommunledningsförvaltning

-7

-30

23

-30

0

0

0

0

-7

-9

2

-1

-18

-15

-4

-15

Fritidsnämnd

-1

-9

8

-4

Kulturnämnd

-1

-3

1

-3

NÄMND/FÖRVALTNING
Verksamhetsinvesteringar

KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningsnämnd/Räddningstjänst
Barn-och utbildningsnämnd

Miljö- och byggnämnd
Socialnämnd

0

-1

1

0

-7

-12

5

-12

-703

-921

217

-732

Investeringar i fastigheter och teknisk
infrastruktur
Stadsbyggnadsnämnden
varav:
- Friköp bostadshus och industritomter

18

20

-3

-103

-113

10

- Omsorg, kultur och fritidslokaler

-64

-39

-24

- Gator och vägar

-58

93

-152

- Utbildnings- och förvaltningslokaler

- Parker
- VA
- Övrigt tekniska förvaltningen
- Lokaler för sysselsättning och invandrarservice
- Barn- och utbildningslokaler
- Idrotts-och fritidsanläggningar
- Kultur- och bibiliotek

0

-14

14

-201

-300

99

-10

-32

22

0

0

0

-115

-156

41

1

-14

15

0

0

0

- Omsorgslokaler

-85

-54

-31

Exploateringsverksamhet

-86

-124

38

- Arbetsplatsområden

-46

-21

-24

- Bostadsområden

-41

-103

62

-750

-1 007

257

-63

varav:

Summa nettoinvestering

-796
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Jämförelse med andra kommuner
Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger
förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid
och i jämförelse med andra. Det ingår även som utvärderingsunderlag i utnämningen
Sveriges Kvalitetskommun.
Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som
beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det ingår cirka 250 kommuner i mätningen
som pågått i tio år.
– Din kommuns tillgänglighet
– Trygghetsaspekter i din kommun
– Din delaktighet och kommunens information
– Din kommuns effektivitet
– Din kommun som samhällsutvecklare
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Frågor - Din kommuns tillgänglighet

Bäst

Medel

Luleå

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar?

100/100

86/86

80/83

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt
med kommunen via telefon får ett direkt svar på
en enkel fråga?

94/90

51/52

55/56

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de
får ett gott bemötande när de via telefon ställt en
enkel fråga till kommunen?

96/90

81/78

86/85

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket,
simhallen och återvinningsstationen öppet utöver
tiden 08–17 på vardagar?

145/131

58/53

69/80

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom
förskole-verksamheten har fått plats på önskat
placeringsdatum?

100/100

60/64

91/80

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte
fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten
på önskat placeringsdatum?

0/0

30/28

5/4

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få
plats på ett äldreboende från ansökan till
erbjudande om plats?

1/5

57/58

149/-

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

2/-

16/-

23/-

(2017/2016)
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Frågor - Din delaktighet och kommunens
information

Bäst

Medel

Luleå

Hur god är kommunens webbinformation till
medborgarna?

98/96

79/76

84/78

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att
delta i kommunens utveckling?

93/93

57/56

57/61

Frågor – Trygghetsaspekter i din kommun

Bäst

Medel

Luleå

Hur trygga är eleverna i skolan?

98/-

83/-

82/-

Hur många olika vårdare besöker en äldre person
med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

6/7

15/15

13/13

Hur många barn per personal är det i kommunens
förskolor? (Planerad)

3,5/3,8

5,2/5,3

4,8/4,7

(2017/2016)

(2017/2016)
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Frågor - Din kommuns effektivitet

Bäst

Medel

Luleå

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

104/101

142/137

158/156

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?

95/97

76/78

87/90

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i
de nationella proven?

91/98

69/71

74/80

Andel behöriga elever till något nationellt program
på gymnasiet

97/99

84/86

90/91

Elevers syn på skolan och undervisningen i
årskurs 9

87/-

70/-

75/-

Kostnad per betygspoäng

303/261

440/382

381/357

Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen i kommunen

85/89

72/71

73/75

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram

89/90

120/123

128/116

Vad kostar en plats i kommunens särskilda
boende?

532/476

898/818

932/851

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med
sitt särskilda boende

100/97

83/83

78/80

Vad är kostnaden per vårdtagare inom
hemtjänsten i kommunen?

92/82

268/272

255/244

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med
sin hemtjänst

100/100

92/91

87/83

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom
ett år efter avslutad insats/utredning

100

78/77

90/86

(2017/2016)
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Frågor - Din kommun som samhällsutvecklare

Bäst

Medel

Luleå

88/88

79/79

80/79

Hur stor andel av befolkningen får
försörjningsstöd?

1,0/0,9

4,2/4,3

3,0/3,0

Hur många nya företag har startats per 1 000
invånare i kommunen?

19,3/12,1

5,2/5,4

6,8/6,5

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme
om kommunens service för företagen?

82/84

72/69

-/-

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens

5,5/5,2

12,1/11,7

9,5/9,4

Hur effektiv är kommunens hantering och
återvinning av hushållsavfall?

68/66

39/39

50/52

Hur stor är kommunorganisationens andel
miljöbilar av totala antal bilar?

81/79

34/33

31/28

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

68/63

28/26

24/32

(2017/2016)
Andelen förvärvsarbetare
i kommunen

invånare?
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Verksamhetsöversikt nämnder
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Kvalitet- och samhällsutveckling
Uppdrag
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra
kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten - för nöjda
luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.
Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:








Omvärldsbevaka och analysera
Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn
Skapa delaktighet och samverkan
Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg
Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag
Leda strategiska projekt och utredningar
Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete

KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive
samhällsutveckling.
Dessutom har KSAM uppdraget att bereda och administrera ärenden som rör kommunla
bidrag till olika externa projekt och aktiviteter. Den ekonomiska omfattningen för detta är
60 % av KSAM:s totala omsättning men tidsmässigt av mindre omfattning. KSAM hanterar
utbetalningar och uppföljningar för dessa specialdestinerade bidrag och pengarna kan inte
användas i den övriga verksamheten.
Kvalitet
Verksamhetsområdet kvalitet har till uppgift att leda, utveckla och hålla samman
utvecklingsverksamheten för Luleå kommuns politiker, tjänstemän och bolag. Arbetet med
kvalitetsutveckling skas präglas av kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga
förbättringar, processfokus, faktabaserade beslut och ett utvecklande ledarskap. Verksamhet
ska i steg 1 vara organisationsövergripande och steg 2 koncernövergripande. Målbilden är
att skapa en hållbar kommun, attraktiv arbetsplats och som har en arbetsfilosofi där man
arbetar övergripande med ständiga förbättringar.
Samhällsutveckling
Verksamhetsområdet samhällsutveckling har till uppgift att stödja, driva på och följa upp
kommunens arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten ska stärka
kommunens förmåga inom strategisk social-, ekologisk-, näringslivs- och
infrastrukturutveckling samt utifrån dessa kompetenser stå för ett hållbarhetsperspektiv i
kommunens samhällsplanering och exploateringsverksamhet.
En viktig uppgift är att stödja utvecklingen av processer och samverkan som underlättar
uppdraget. Arbetet innebär en nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag
samt ett ansvar att aktivt stärka kopplingen mellan kvalitet och hållbarhet.
Kvalitet & samhällsutveckling arbetar inom områdena:






Översiktsplanering
Bebyggelse i tidiga skeden
Markanvisningar och övergripande mark- och exploateringsfrågor
Folkhälsofrågor
Natur- och klimatfrågor
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Kvalitet- och samhällsutveckling








Trafik- och infrastrukturfrågor
Demokratifrågor som jämställdhet, tillgänglighet och medborgardialog
Näringslivsutveckling
Kvalitetsarbete
Stadsutveckling
Landsbygdsutveckling
Internationellt arbete

Året som gått
Kommundirektörens stab Kvalitet & Samhällsutveckling (KSAM) etablerades 2017.
Verksamheten är komplex med många ansvarsområden och 25 medarbetare. För att leda och
skapa förutsättningar har en samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef rekryterats under
andra kvartalet 2017. KSAM har under året arbetat med att utveckla arbetsmetoder och ta
fram strategier, allt för att tydliggöra uppdraget och skapa förankring i kommunkoncernen.
Målet om ett överskott på 1% har inte nåtts, framförallt beroende på de oförutsedda
kostnader som avtalet med LTU angående studentbostäder på Nordkalotten medförde.
KSAM har haft en över året föränderlig budget vilket kraftigt har försvårat överblicken över
tillgängliga medel. Ytterligare tid kommer att behövas för att kunna identifiera
verksamhetens långsiktiga budgetbehov.
Utvecklingsplanen för Råneå har färdigställts för politiskt beslut. För Hertsön-Lerbäcken och
Luleå centrum pågår arbetet med utvecklingsplanens samrådshandling och en
uppdragsbeskrivning inför utvecklingsplan för skärgården är framtagen. Ett förslag till
checklista för jämställda beslut har tagit fram. KSAM har tagit fram ett förslag till ett
utbildningspaket som ledningsgrupper kan nyttja. Under året har KSAM även arbetat med
att jämställdhetsintegrera våra övergripande styrdokument. Analyser har gjorts i samband
med utvecklings av styrsystemet. De utvecklingsplaner som är aktuella just nu har också
granskats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit och har varit igång sedan januari. En
utvärdering av för ständiga förbättringar av processen har genomförts två gånger under året.
Markanvisningar som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och en varierad boendekostnad. På Kronan har markanvisningarna för de
första sex kvarteren genomförts. Preliminär siffror visar att det har byggts ca 600 bostäder i
Luleå under året, vilket innebär att målet på minst 350 byggda bostäder har överträffats.
Översiktplanen genomsyrar idag en övervägande del av genomförandeprocesserna i
kommunen. Ett genomförandearbete som KSAM har formerat och deltagit i styrning av är
påverkansarbete och insatser för fler jobb till Luleå.
Exempel på utvecklade processer under året är samverkan med polisen, tillgänglighet för
funktionsnedsatta, ANDT, utvecklingsplaner samt arbetet med barn och ungas delaktighet.
Det sistnämnda innebär att en lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes
under hösten i årskurs 8, årskurs 2 på gymnasiet samt med unga födda år 1993. Den första
fasen för att utveckla kommunens styrsystem är genomförd och har resulterat i en förbättrad
målstyrningsprocess. Översynen av styrsystemet innebär ett tydligare fokus på resultat. En
handlingsplan för att bli en hållbar kvalitetskommun är framtagen som grundar sig i
kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga förbättringar, processfokus, faktabaserade
beslut och ett utvecklande ledarskap.
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Kvalitet- och samhällsutveckling
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1 153
-52 025

Kapitalkostnader
Nettokostnader

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

7 500

7 500

23

Visstidsanställda

2

-165
-51 037

Kommunbidrag

64 903

Årsbudget

Resultat

13 866

Avvikelse

0

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
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Kommunledningsförvaltningen
Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen har ansvar för samordning och effektivisering av kommunoch koncernövergripande administrativa processer liksom för genomförande av kommunens
arbetsgivarpolitik och ekonomistyrning. Kommunledningsförvaltningen ska med ett
helhetsperspektiv arbeta möjliggörande för lösningar som skapar effektivitet och ökad kundoch medborganytta. Förvaltningen ska genom att stödja andra förvaltningar och bolag i
deras uppdrag åstadkomma förbättrade resultat för slutkunden. Förvaltningen ska i sitt
uppdrag vara utvecklingsorienterad och framåtsyftande och anlägga ett utvärderande
perspektiv på verksamheterna. Vidare ska förvaltningen vara ett stöd till politiken oavsett
del i koncernen. Förvaltningens kunder är huvudsakligen, om än inte enbart, interna kunder
vilka i sin tur ger service till medborgare och externa kunder. Det är därför centralt att
förvaltningen i sitt arbete ser dessa slutkunders behov. Kommunen har höga ambitioner som
kommunledningsförvaltningen ska svara upp mot. Förvaltningen ska vara en Nationell
förebild!
Året som gått
Kommunledningsförvaltningen genomgår en betydande förändringsprocess. Under året har
ett antal aktiviteter genomförts:











Förvaltningen har lett arbetet med att se över kommunens administrativa funktioner
vilket inneburit ett flertal förändringar. Bland annat kan nämnas:
o servicekontoret bildades under hösten och innehåller lönecenter,
ekonomicenter och kundcenter.
o kansliprocesserna har varit föremål för utredning och beslut om att samordna
nämndsekreterarena under kansliet har fattats.
Intranät och extern webbplats genomgår ett förbättringsarbete som beräknas vara
klart under 2018.
Förvaltningen har under året arbetat med utredningar kring bolagsutdelningar och
finansieringsmodeller.
Ett seminarium med över 300 besökare och föreläsare från hela landet genomfördes i
april med inriktning mot tillväxt och ökad befolkning.
Kommunledningens pressaktiviteter har resulterat i över 700 nyheter, mer än en
fördubbling sedan 2011.
Digitaliseringen har tagit sig uttryck genom ett betydande antal utvecklingsarbeten
under 2017:
o de viktigaste är påbörjat genomförande av NextGen 2.0 (uppgradering av
datorplattform med bl a Office 365) upphandling av datorarbetsplats
o arbete med informationssäkerhet samt förberedelser inför GDPR
o utvecklingsprojekt avseende dokumenthantering och e-arkiv
o fortsatt arbete med ny dokumenthanteringslösning
o planering av kompetensinsatser för att realisera nyttor genom Office 365 som
samarbetsplattform
o fortsatt utveckling av e-tjänster
o införande av kommungemensam samverkansorganisation för digitalisering
o stöd till skolans digitalisering
Den nya modellen för lönebildning är implementerad i alla förvaltningar.
Inom rekryterings och marknadsinsatser har en ny arbetsgrupp skapats med syfte att
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Kommunledningsförvaltningen
öka attraktionen för våra arbeten med en särskild inriktning mot yngre ungdomar.
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Investeringsredovisning, tkr
102 683
-235 264

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

7 209

Visstidsanställda

-20 170
-152 751
168 120

Årsbudget

30 100

15 369

Avvikelse

22 891

Resultat

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Ökad andel extern finansiering till
samhällsinvesteringar

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
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Arbetsmarknadsförvaltningen
Uppdrag
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser
samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens
resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens
behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd
kompetensförsörjning i regionen genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av
ensamkommande barn, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet.
Året som gått
Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhet under 2017. Gruppen utrikesfödda har ökat i takt med att
kommunplaceringarna ökar samt de ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd
under året. Antalet mottagna flyktingar har varit det högsta någonsin och kommer att plana
ut 2019. Flyktingmottagningen klarade att ta emot och bosätta alla anvisade nyanlända enligt
tilldelat kommuntal. Bland annat har ett externt finansierat projekt för att underlätta
bosättning har bidragit till att flera privata hyresvärdar tilldelat lägenheter för målgruppen
under året. Boendena för ensamkommande barn har anpassat sin verksamhet dels utifrån
antalet asylsökande i målgruppen som minskat under året samt utifrån den nya
ersättningsförordningen för ensamkommande barn och unga. Bedömningen är att
omvandlingen följer tidplanen men tiden för avveckling av ett av boendena förlängdes något
efter beslut av KS om att behålla en begränsad grupp av asylsökande över 18 år i
kommunen. Verksamheten för ensamkommande barn har under året täcks av
Migrationsverkets bidrag.
Svårigheten att finna arbetskraft har varit fortsatt hög i de flesta branscher under året.
Samtidigt som arbetslösheten varit fortsatt låg finns det betydande skillnader mellan olika
grupper. Bland utrikesfödda och personer som endast har förgymnasial utbildning var
arbetslösheten fyra gånger högre än bland inrikes födda respektive de med gymnasial
utbildning. Luleå har under året ökat andelen utrikesfödda som går till arbete eller studier 90
dagar efter etableringen jämfört med 2016 med 22 %-enheter och ligger därmed på totalt 55%
vilket är en bra bit över riksgenomsnittet för övriga kommuner. Utmaningen har under året
varit att på olika sätt möjliggöra för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden att
öka sin konkurrenskraft. Ett förändringsarbete är därför påbörjat i syfte att effektivisera de
kommunala arbetsmarknadsinsatserna samt anpassa dem mot bristyrken och därmed
förbättra resultatet av deltagare som går till arbete och studier.
KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under året startat och bedrivit ett antal externt
finansierade projekt. Bland annat startade genomförandefasen för Workplace Luleå, ett EUprojekt som riktar sig till utrikesfödda och arbetsgivare som behöver bredda sin rekrytering
för att underlätta matchning och snabbare inträde på arbetsmarknaden. Samverkan med
Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av kommande ändringar i
Arbetsförmedlingens uppdrag gällande etablering och matchning och införandet av det
planerade studiestartsstödet. Antalet studerande har under året ökat inom samtliga
skolformer på Vuxenutbildningen. Jämfört med riket så når vuxenutbildningen i Luleå också
gruppen kortutbildade i något högre utsträckning. För att täcka kompetensbehovet på
arbetsmarknaden har det under året startats ännu fler lärlingsutbildningar och
yrkesutbildningar i kombination med SFI liksom yrkeshögskoleutbildningar inom
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Arbetsmarknadsförvaltningen
bristyrken.
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader

Investeringsredovisning, tkr
192 531
-290 623

Tillsvidareanställda
Nettoinvestering

292

Årsbudget

400

Avvikelse

108

195

Visstidsanställda

45

-443

Nettokostnader

-98 535

Kommunbidrag

106 145

Resultat

Antal månadsanställda per 31
december

7 610

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt
flyktingmottagande, särskilt unga

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare till annan
utbildning ska öka med 10% enheter.
Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande barn genom att
utveckla metoder för individuell planering i samverkan skola-boende-arbetsmarknad.
Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller studier ska öka med
5 % enheter under en tvåårsperiod.

Ökad andel extern finansiering till
samhällsinvesteringar
Mål för att: Utveckla Luleå till
Sveriges Kvalitetskommun

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad målgrupp.
Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till förvaltningens
kvalitetsarbete.
Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens verksamheter i de för
2017 utvalda områdena.

Mål för att: Förbättra resultatfokus
och öka jämförbarheten

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för flyktingmottagningens kvalitet.
Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av deltagarnas
lärande i jobbprocessen.

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära
arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Mål för att: Bedriva verksamheten
inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål
(bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav.

Mål för: Effektivisering av
verksamheten

Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.
Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya ersättningsnivån.
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Räddningstjänst
Uppdrag
För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert
liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i
kommunen. Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet
olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer så att de har
god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för
verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor,
egendom och miljö.
Året som gått
Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten uppgår till 0,6 mkr vilket innebär att
räddningstjänsten har uppnått överskottsmålet som är 0,5 mkr. Den med statligt finansierade
medel, verksamheten Risk och säkerhet, redovisar ett 0-resultat. Ett höjdfordon har
levererats i början av september 2017 och investering har även skett i en elbil för kortare
transporter.
Vissa ombyggnationer har skett på Räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, i syfte att
klara av det ökade antalet övningar och utbildningar genomförs på RUC.
Arbetet med projekteringen av den nya brandstationen fortsätter och Luleå kommun har
investerat i två tomter där den nya brandstationen ska placeras. Under året har ritningar
presenterats på den nya brandstationen. Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet
bränder i bostäder ska minska bland annat i genom att delta i den nationella kampanjen
"Aktiv mot brand". Räddningstjänsten genomför tillsyner i flerbostadshus och har genomfört
ca 2 000 hembesök under 2017 med inriktning mot brandvarnare samt information till
boende.
I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på
brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern
belyste brandrisker i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur
man ska agera om det böjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp. Hösten 2017 har en
utredning påbörjats avseende organisation och arbetssätt. Utredningen och en ny
organisation ska hantera hur vi anpassar verksamheten till ett minskat ekonomiskt utrymme,
ett verksamhetsställe (till skillnad mot dagens två), nationella påverkande utredningar samt
ge möjlighet till en flexiblare och effektivare organisation. Målsättningen är att detta ska ske
utan att varsla medarbetare. Utredningen kommer bl a att resultera i ett nytt
handlingsprogram för Räddningstjänst.
Den samverkan mellan räddningstjänsterna i länet som startade 2016 har fortsatt under året.
Målet med samverkan ska vara att ”Räddningstjänsterna Norrbotten vill fungera som EN
organisation i fråga om verksamhet, arbetssätt och personal utan att förändra de nuvarande
organisationsformerna". Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt inom
Länssamverkan via E-nämnden och implementerats under 2017.
78,3 % av räddningstjänstens medarbetare hade under 2017 färre än 8 sjukskrivningsdagar.
Föregående år uppgick detta till 80,5 %. För Luleå kommun är motsvarande värde under
2017 64,1 %. Den totala sjukfrånvaron för räddningstjänstens medarbetare uppgick till 2,7 %
under 2017. Föregående år uppgick denna till 4,2 %. För Luleå kommun är motsvarande
värde för 2017 6,5 %.
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Räddningstjänst
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
8 999
-60 260

Antal månadsanställda per 31 december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

6 796

Årsbudget

9 048

Avvikelse

2 252

Visstidsanställda

66
7

-2 035
-53 296
53 908
612

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Fortsatt utveckling av brandskyddet i skärgården.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare
finns tillgängliga för en god service.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats
påbörjas.
Via insiktsmätningar jämföra oss med likvärdiga
räddningstjänster.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Genomföra framtagen handlingsplan utifrån resultatet i
medarbetarenkäten.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Tillsätta arbetsgrupper där medarbetare ges möjlighet
till delaktighet för utformning av ny brandstation och
arbetssätt.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Mål för: Effektivisering av verksamheten

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.
Genomföra jämförelser mot andra likvärdiga
räddningstjänster.
Fortsatt och fördjupad samverkan mellan
räddningstjänster i regionen och länet.

54
132

Barn- och utbildningsnämnd
Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola
och grundskola till gymnasieskola. Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad,
tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och
nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget är
också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter
så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och
för samhället. De ska kunna delta i arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning
kunna påverka och förbättra sin livssituation.
Året som gått
Barn- och utbildningsnämnden har under 2017 sju mål från kommunstyrelsens målområden
att arbeta med samt fem egna mål.
Fyra av målen inom kommunstyrelsens målområden är uppnådda under året. Det är inom
målområdena: utveckla Luleå till Sveriges kvalitetskommun, förbättrat resultatfokus och
jämförbarheten samt utveckling av den nära arbetsmiljön.
Inom målområdet att verksamheten ska bedrivas inom givna kommunbidrag hade barn- och
utbildningsnämnden ett snävare mål, nämligen att alla verksamheter ska bedrivas inom
tilldelade ekonomiska resurser. Kommunfullmäktiges mål är uppnått men nämndens
snävare mål är inte uppnått. Att målet inte är uppnått får inte några konsekvenser. Detta
beroende på att nämnden totalt redovisar ett positivt resultat som överstiger 1 % av
budgetomslutningen. Detta trots att serviceenheten och förskolan redovisar underskott.
Inom målområdet värdigt och effektivt flyktingmottagande hade nämnden målet att främja
nyanländas etablering och integration i alla skolområden. Målet och målområdet är inte
uppnått fullt ut även om mycket gjorts och elevernas resultat har förbättrats. Att målet inte
uppnåtts kan få konsekvensen att det finns risker att nyanländas rättigheter inte tillgodoses
vilket kan göra att deras etablering uteblir.
Inom målområdet chefers förutsättningar har nämnden haft målet att chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott ledarskap. Målområdet och målet är inte uppfyllt vilket i
förlängningen riskerar att ge svårigheter att fortsätta attrahera, rekrytera och behålla chefer
och medarbetare så att verksamheten fungerar väl.
Nämndens egna mål under 2017 är uppnådda. Alla av dem kommer även fortsättningsvis
vara aktuella.






Främja barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande
Andelen behöriga till gymnasieskolan ska öka
Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka
Målet att skolan arbetar med det kompensatoriska uppdraget
Målet att skolan ska arbeta aktivt med CEMR-artiklarna
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Barn- och utbildningsnämnd
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter

263 075

Verksamhetens kostnader

-1
955 885

Kapitalkostnader

-25 297

Nettokostnader

-1
718 107

Kommunbidrag

1 740 846

Resultat

22 739

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

18 013

Årsbudget

14 500

Avvikelse

-3 513

2 270

Visstidsanställda

406

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Främja nyanländas etablering och integration i alla
skolområden

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Den interna och externa kommunikationen ska vara
sammanhållen och digital.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara mer öppen
och tillgänglig genom att resultat, analyser och jämförelser
presenteras digitalt.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett gott
ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade
ekonomiska resurser.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga
förbättringar.
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Fritidsnämnd
Uppdrag
Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att
arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden ska ge
möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och
rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande
fritid för alla i hela kommunen.
Året som gått
Fritidsnämnden hade för 2017 satt ett mål om att frigöra resurser motsvarande 0,5 % av
budget för att kunna täcka kapitaltjänstkostnader för kommande verksamhetsinvesteringar.
Detta mål förändrades då Kommunstyrelsen gav samtliga nämnder uppdraget att
effektivisera verksamheten med motsvarande 1 % av budget. Det innebar 1 933 tkr för
fritidsnämnden. Och vi har klarat uppdraget och det känns givetvis jättebra!
MUCF-pengarna till kostnadsfria aktiviteteter gjorde stor nytta även denna sommar och
samverkan med övriga förvaltningar och civilsamhället kring dessa aktiviteter fortsätter vi
med även under kommande år.
Under året bytte också Sportoteket namn till Fritidsbanken. Antalet utlåningar ökar för varje
år och fördelningen mellan flickor/kvinnor och pojkar/män är i stort sett 50-50.
Beslut är taget om en ny hall till gymnasterna och att den ska vara klar i årsskiftet 2019-2020.
Det är också något som känns bra att kunna genomföra, då gymnasterna varit trångbodda i
många år.
Skridskoåkare från Nederländerna besökte oss i februari och en maratontävling
genomfördes som en del av KPN Grand Prix. Tävlingen filmades av Nederländsk TV och
sändes med miljonpublik, en fantastisk marknadsföring för vår stad. Både åkare och
arrangörer var nöjda och som en följd av detta har ett 3-årigt avtal slutits där också antalet
tävligar ökat till tre. En härlig utveckling av nyttjandet av vår populära isbana.
Skärgårdens dag som anordnades i Södra hamn under sommaren blev ett lyckat
arrangemang med många olika aktiviteter. Dessutom kunde luleborna komma med förslag
till de politiker som var på plats hur vi kan utveckla skärgården ännu mer.
Uthyrningen av stugorna i skärgården ökat till 82 % beläggning under högsäsong och det är
bästa siffran någonsin, och detta trots att sommaren inte bjöd på det bästa vädret.
Hertsö badhus är ju rivet och beslut finns om att bygga ett nytt. Arbete pågår med
framtagning av lämplig plats för ett nytt badhus, kostnader för investeringen och kostnader
för driften.
På Antnäs idrottsplats har vi under året asfalterat ytan innanför isrinken och där finns
möjligheter att spela tennis och streetbasket. Vi har också köpt in en pump-track till både
Antnäs och Råneå.
Jämställdhetsarbetet fortgår eftersom det är ett högt prioriterat område. Analyser har gjorts
på år 2016 för att synliggöra eventuella skillnader baserat på kön, för de aktiviteter som
erbjuds på fritidsgårdarna samt hur det lokala aktivitetsstödet fördelas.
Jämställdhetsanalyser görs dessutom för alla beslut som går upp i fritidsnämnden.
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Fritidsnämnd
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

23 760
-198 675

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

1 484

Årsbudget

9 411

Avvikelse

7 927

70

Visstidsanställda

7

-16 506
-191 421
194 709

Resultat

3 288

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Alla asylsökande /nyanlända i Luleå kommun ska
erbjudas simundervisning och 90 % av de som deltar ska
efter genomförd simundervisning kunna simma 200 meter.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Ökat antal besökare i Luleå skärgård

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

90 % av våra kunder ska uppleva att vi ger dem en god
service och ett gott bemötande

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Våra verksamheter och anläggningar ska utvecklas och
förbättras genom jämförelser mellan varandra och med
andra kommuner

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Alla chefer ska uppleva att de utvecklas i sitt arbete och
i sitt ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Alla medarbetare ska uppleva att de utvecklas i sitt
arbete

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten ska bedrivas inom angivet
kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

0.5 % av budget ska frigöras till driftkonsekvenser för
verksamhetsinvesteringar genom implementering av ”Plan
för långsiktig effektivitet”
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Kulturnämnd
Uppdrag
I stark samverkan med andra förvaltningar och aktörer ska Kulturnämnden arbeta för att
alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region.
Kulturnämnden ska bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet inom
områdena litteratur, konst, musik, film, teater, dans, folkbildning samt museal och lokal
historia för alla åldrar i Luleå kommun. Dessutom erbjuda möjlighet för konferens- och
kongressverksamhet. Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för utövare att själv
delta och utöva former av kultur genom att tilldela ekonomiskt stöd. Främst prioriterar
kulturnämnden kultur för barn och unga. Detta tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en
kulturell välfärd och hög livskvalitet
Året som gått
Kulturnämnden har med årets verksamhet starkt bidragit till att utveckla Luleå som en
attraktiv plats med en fin livsmiljö kännetecknad av framtidstro för innevånare och
besökare. Det gångna året har präglats framförallt av vårt arbete för nyanlända, Kulturens
hus 10-års jubileum samt vårt arbete föra att utveckla dansen som konstform. Stora steg för
dansens utveckling har tagits genom att den fria dansgruppen Dansinitiativet bildats.
Utvecklingsmöjligheter för den föreningsdrivna dansgruppen Exiled Dance Crew med bla
nya fina lokaler har tillskapats. Tillsammans med utlysningen av ett sk dansresidens och
satsningen på den publika dansserien har vi stärkt dansen både publikt men också som yrke
att utöva. Kulturens hus har under året firat 10 år med en sprakande kavalkad av artister,
konserter, stora konferenser och en omfattande serie av egna producerade arrangemang.
Konsthallens jubileumsarrangemang med konstnären Ernst Billgrens var en av de mest
besökta utställningarna någonsin. Världsarvet i Gammelstad med Visitor centre och
Hägnans friluftsmuseum ökar besökssiffrorna även i år tack vare ekonomiska satsningar.
Inriktning på ökat kunskapsinnehåll, fler program samt sommarteater har gjort att de har
passerat Vetenskapens hus som Norrbottens mest besökta museum. Biblioteksverksamheten
fortsätter satsningen på digital utveckling bla i projektsamverkan med finska bibliotek. I sk.
lättlästa caféer möter biblioteket lärare och elever från SFI, medläsare och personer från
andra länder i behov av stöd med läsning.
Under året drabbades biblioteket i Porsön av en anlagd brand men öppnar åter i renoverade
lokaler våren 2018. Under året har en sk. fristadskonstnär inrättats i Luleå. Kommunen ger
en författare möjligheten att utöva sitt yrke i frihet från våld och förtryck. En sådan
humanitär handling visar Luleåborna och världen att vi i solidaritet vill göra vår kommun
till en plats öppen för världen och präglad av mångfald. Denna verksamhet bör
permanentas. Inom allmänkulturens område har vi under året säkrat en fortsatt utveckling
för ungdomsteater genom att tillsammans med regionen permanenta verksamheten i Ung
Scen Norr. Genom att agera huvudman för festivalen Musikens Makt kunde denna
genomföras 2017. Kulturen tar helt över ansvaret för festivalen inför 2018. I samarbete med
Folkets bio har vi medverkat till genomförande av en arabisk och samisk filmfestival.
Kulturnämndens politiker med personal har under året träffat stora delar av Luleås kulturliv
i dialogmöten för att inför framtiden staka ut vägen för de närmaste årens utveckling i en
kulturplan. Detta dokument antas under våren 2018 och säkrar kulturens fortsatta utveckling
samt utgör grunden för kommande prioriteringar inom kulturen. Med en ansvarstagande
och kompetent personal garanterar vi framgent service och bemötande av hög kvalitet
gentemot medborgarna. En välskött ekonomi med starka intäkter gör att vi klarar våra
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Kulturnämnd
ekonomiska mål vilket gör att vi känner tillförsikt inför framtiden.
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

28 362
-131 385

Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Nettoinvestering

1 438

Årsbudget

2 850

Avvikelse

1 412

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

87

Visstidsanställda

12

-5 160
-108 183
111 788

Resultat

3 605

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Främja integration genom riktade kulturaktiviteter till
flyktingar.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Kunderna ska uppleva god service och ett bra
bemötande
Tillgängliga verksamheter

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Medarbetare ska ges rätt förutsättningar att utöva ett
gott medarbetarskap

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
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Miljö- och byggnadsnämnd
Uppdrag
Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden fem tydliga huvuduppdrag.






lokal miljö- och byggmyndighet
handlägga/utbetala bostadsanpassnings- och trygghetsboendebidrag
miljö- och byggövervakning
medverka i kommunal planering
energirådgivning och fairtradesamordning

Året som gått
Under 2017 har nämnden fortsatt sin utveckling sedan sammanslagningen 2015 av miljö- och
byggnadsnämnden. Engagemanget från nämnden har fortsatt varit stort med många beslut
som till stor del berört byggandet. Frågor som huruvida nämnden kan bevilja
förhandsbesked/bygglov på jordbruksmark har fått en gemensam syn över partigränserna. I
övrigt har nämnden fattat både stora och svåra beslut på ett förtjänstfullt sätt. Ett exempel är
när friskolan på Björkskatan brann. Det krävdes en ersättningslokal och snabb handläggning
samt beslut för att undvika att tredje part skulle drabbas. Nämnden sökte och hittade
lösningar tillsammans med förvaltningen, eleverna fick sin skolgång fortsatt utan några
större störningar.
Förvaltningen har under året fortsatt att jobba tillsammans med fyrkanten för att skapa
möjlighet till en VA-rådgivare, ansökan lämnas in under januari 2018. Problemet med
”gatumusikanten” som orsakat störningar för de boende på Storgatan löste sig med nya
lokala hälsoskyddsföreskrifter, ett regelverk som togs fram tillsammans med andra berörda
förvaltningar och fastställdes av fullmäktige.
Handläggningstiden för bygglov har förkortats till ca 3,4 veckor, 21 % kortare
handläggningstid om man jämför med 2016. Möjligheten att söka bygglov på vår hemsida,
genom en E-tjänst, underlättar för den sökande och bidrar till kortare handläggningstider.
Nyttjandet har varit 17 % av sökta bygglov och kommer troligen att öka framledes. Under
året har det beviljats dryga 90 tomter via förhandsbesked för byggande i byarna runt
kommunen.
2017 är det sista året för mig som ordförande. 2017 är en bekräftelse på förvaltningens
ständiga utveckling av kvalitet och effektivitet, tack vare gott ledarskap och kunnig och
engagerad personal.
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Miljö- och byggnadsnämnd
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

19 523
-41 605

Kapitalkostnader
Nettokostnader

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

0

43

Visstidsanställda

7

0
-22 082

Kommunbidrag
Resultat

22 326
244

Årsbudget

600

Avvikelse

600

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Bidra till ett ökat bostadsbyggande genom effektiv
samhällsbyggnadsprocess med en förkortad
bygglovshandläggningstid med minst 5% gentemot år 2016
2017 ha en gemensam VA rådgivare inom 4-kanten för
information och vägledning utanför kommunalt VA

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Medverka i pågående och nya utvecklingsplaner för att
uppnå ökad samverkan i bebyggelseutvecklingen

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utökade resurser och fler riktade insatser för
energirådgivning

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Handläggning av ärenden ska präglas av jämställdhet,
rättssäkerhet och god service

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Följa och jämföra resultat av utförd service för att
utveckla verksamheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Effektivare organisation med tydliga roller och ansvar
Skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom
tydliga prioriteringar utifrån förvaltningens uppdrag

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifter
Fortsätta vidareutveckla former för delaktighet i
förvaltningen

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamhet inom angivna kommunbidrag
Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens
verksamhetsområde
Bidrag för trygghetsboende och bostadsanpassning ska
finansieras av kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänster
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Socialnämnd
Uppdrag
Socialförvaltningen har utifrån nationella lagkrav och riktlinjer, kommunens ansvar att ge
service, stöd, hjälp, omsorg och bostad/boende till människor i alla åldrar och livssituationer
- barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionshinder. Socialförvaltningen
utgår i från arbetssättet individens behov i centrum, som innebär att se behovet utifrån den
individ som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt med egna resurser
och/eller med stöd och hjälp av anhörig.
Vidare har förvaltningen också ett hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppdrag för personer
i särskilt boende/bostad med särskild service och för medborgare över 18 år som av något
skäl inte kan ta sig till en hälsocentral.
Året som gått
Under året har tillgången till bostäder för nämndens målgrupper som är i behov av
lägenheter varit fortsatt låg. En planeringsprocess har utformats som kommer ligga som
grund till den strategiska bostadsplaneringen som är under utformning.
Som ett led i nämndens arbete att uppfattas som öppen och tillgänglig finns
kommunikationsplaner inom förvaltningens verksamheter och för planarbetet. En
kommunikationsplan finns i arbetet med ensamkommande barn. Förvaltningen lägger
kontinuerligt ut proaktiva mediala inslag med stöd av kommunikationsstrategen och
förvaltningen ställer upp på intervjuer av olika medier. Sociala medier används också som
kommunikationskanaler.
I syfte att främja barn och ungas psykiska hälsa och självkänsla finns en pågående
samverkan på flera nivåer, bl.a. mellan polisen, räddningstjänsten, skolan, fritids- och
socialförvaltningen. Samarbetet har utvecklats gett goda resultat på både individ- och
gruppnivå. Arbetet fortsätter genom ett lärande från aktuellt samt förebyggande arbete.
Området Välfärdsteknologi utvecklas i flera av förvaltningens verksamheter.
Socialförvaltningen har under 2017 börjat erbjuda trygghetskamera som insats nattetid
istället för fysiska tillsynsbesök, samt implementering av arbetssätt gällande GPS larm har
påbörjats.
Socialnämndens planer för utveckling inom de olika målgruppsområdena är en ledstjärna i
arbetet framåt. En del är att främja kvarboende och stärka hemmaplanslösningar, men det
ska även finnas boendeplatser när detta behövs. Ett förstärkt samarbete har upprättats
mellan verkställande verksamheter och området myndighetsutövning Äldre, där
regelbundna samråd genomförs. Myndighetsutövning för äldre har under året organiserats
under verksamhetsområdet vård och omsorg med syfte att öka helhetsperspektivet och
därmed säkerställa kvalitén och processen för medborgare och anställda.
Under året har en del organisationsförändringar genomförts med syfte skapa en organisation
som främjar medborgarens behov, med en högre grad av helhetstänk kring individen. Målet
är att förvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig, sammanhållen och skapa en mer effektiv
organisation.
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Socialnämnd
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Verksamhetens intäkter

253 368

Verksamhetens kostnader

-1
862 201

Kapitalkostnader

Tillsvidareanställda
Nettoinvestering

6 757

2 573

Visstidsanställda

219

-9 037
-1
617 870

Nettokostnader
Kommunbidrag

Antal månadsanställda per 31
december

1 611 551

Resultat

-6 319

Årsbudget

12 000

Avvikelse

5 243

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Tillgången till bostäder för socialnämndens målgrupper ska förbättras
för att uppnå ett självständigt boende, med eller utan stöd från
socialförvaltningen

Värdigt och effektivt flyktingmottagande,
särskilt unga

Aktivt bidra till att ge förutsättningar för ökad integration i samhället

Ökad andel extern finansiering till
samhällsinvesteringar

Öka andelen alternativa finansieringar av utveckling och drift.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun

Förbättra kvalitén för brukarna
Socialförvaltningen ska uppfattas som öppen och tillgänglig
Andelen behöriga till gymnasiet ska öka
I samverkan främja barns och ungas psykiska hälsa och självkänsla
Att socialnämndens planer verkställs

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka
jämförbarheten

Utveckla informationen om vilken nytta och resultat
socialförvaltningen levererar till medborgarna

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar
för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön
genom medskapande

Öka vår attraktion som arbetsgivare
Medarbetarna ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett gott arbete
Förbättra balansen mellan antalet anställda män och kvinnor

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Inom befintliga ekonomiska ramar bedriva en verksamhet med
optimal kvalitet genom ett strukturerat förbättringsarbete

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Möjliggöra planernas målsättningar genom att vidta strukturella
förändringar och effektivisera verksamheten
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Stadsbyggnadsnämnd
Uppdrag
Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och
utvecklande liv i en viljestark och växande region. Det handlar om att i dialog med
medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god
byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer
den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ
som behövs i frågor om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av
detaljplaner och områdesbestämmelser (med undantag för översiktsplanering), byggande,
fastighetsbildning, miljö- och naturvård. Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten
samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor som inte handhas av
kommunstyrelsen.
Året som gått
År 2017 har varit ett intensivt år med allt ifrån stora kommunövergripande
förändringsprojekt, detaljplaner för 2850 bostäder har vunnit laga kraft under året, flera stora
investeringsprojekt har genomförts och framförallt har ett hårt arbete utförts för att
säkerställt en väl fungerande vardag för alla Luleåbor.
Under året har det pågått stora kommunövergripande förändringsprojekt gällande bland
annat en samordning av olika stödprocesser och kundservice inom Luleå kommun. Det har
och kommer att medföra förändringar inom vår organisation. Sedan 1 juli utförs all
lokalvård i egen regi efter beslut i kommunfullmäktige.
Inom stadsplanering- och exploateringsverksamheten har det varit ett händelserikt år med
förändringar i både ledarskap och organisation. Det målmedvetna arbetet med
stadsplanering- och exploateringsprojekten har nått flera viktiga milstolpar i projekt och
planer som är helt avgörande för Luleås fortsatt positiva utveckling.
För att fler ska välja ett hållbart resande har en projektledare anställts och aktiviteter
genomförts för att ändra Lulebornas beteende, exempelvis kampanjen vintertramparna.
Detta är ett viktigt arbete som även kommer att fortsätta kommande år.
Förvaltningen har under året exempelvis färdigställt en ny skola på Kronan och ett vårdoch omsorgsboende på Bergviken, startat byggnation av en ny rötkammare, färdigställt
etapp 2, byggt ny kommunal infrastruktur i Kronandalen samt avslutat etapper för Östra
Länken. Värt att nämna är att projektet Östra Länken blivit nominerat till Årets Bygge 2018 i
en rikstäckande tävling i hård konkurrens med andra stora projekt i Sverige.
Förvaltningen har under året fullföljt sitt uppdrag i enlighet med det av nämnden beslutade
serviceåtaganden att leverera en fungerande vardag till Luleåborna. Ett framtida förslag till
lösning för vattenförsörjningen i Råneå är presenterad. Genom tillskottet av statliga
byggbonuspengar har det systematiska arbetet med att leta tillskottsvatten i vårt
överbelastade avloppssystem fått en rivstart under året. En utmaning har varit att utföra
vinterväghållningen inom beslutad budget vilket överskreds ett antal miljoner mycket
beroende på den mycket snörika hösten.
Olika arrangemang har anordnats under året vilka varit uppskattade inslag och inte minst
det senaste nyårsarrangemanget i Södra hamn med ett antal bröllop som även
uppmärksammades och dokumenterades både nationellt och internationellt.
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Stadsbyggnadsnämnd
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter

Investeringsredovisning, tkr
1 089 175

Verksamhetens kostnader

-937 037

Kapitalkostnader

-368 325

Nettokostnader

-216 187

Kommunbidrag

224 239

Resultat

8 052

Antal månadsanställda per 31
december
Tillsvidareanställda

Nettoinvestering

703 461

Årsbudget

920 861

Avvikelse

217 400

431

Visstidsanställda

17

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ta tillvara Luleås unika förutsättningar i form av ljus,
mörker och årstider.
Bli en tätare stad och ett grönare Luleå.
Skapa en kontinuerlig planberedskap för minst 700
bostäder / år.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Etablera en ny verksamhet för hållbart resande som
motsvarar ett så kallat mobilitetskontor enligt
stadsmiljöavtalet.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Ökad tillgänglighet genom digitala lösningar.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Öka Luleåbornas medvetenhet om den servicenivå
kommunen erbjuder.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Upplevd stress för män och kvinnor ska minska jämfört
med 2015.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Sjukfrånvaron för kvinnor och män ska understiga 4,5 %
och skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro ska
undanröjas.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Mål för: Effektivisering av verksamheten

Ekonomin ska vara i balans
Kraftigt öka samnyttjande och yteffektivitet i lokaler och
parkeringar.
Öka andelen planerat underhåll på befintliga lokaler och
infrastruktur.
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Övriga nämnder
Kommunrevisionen
Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen. På fullmäktiges
uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser,
nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens
verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är
tillräcklig. Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala
företagen. Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på
kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.
Revisionen har under 2017 haft 14 revisionsmöten samt genomfört dialoger med nämnder,
gruppledarna samt styrelseordförande i de kommunala bolagen. Under åren har ett flertal
fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bl.a. samgranskning med Umeå
och Sundsvall gällande korruptionsförebyggande åtgärder. Revisorerna har även deltagit i
det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall. Årets träff
anordnades i Umeå. Revisorerna har under året deltagit i olika utbildningsaktiviteter.
I december 2017 har revisionen haft en planeringsdag och påbörjat en risk- och
väsentlighetsanalys i syfte att fastställa vilka granskningar som är aktuella för 2018. Årets
granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen med redogörelse.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Antal månadsanställda per 31
december

0
-2 510

Nettoinvestering

0

Årsbudget

0

Avvikelse

0

Tillsvidareanställda

0

Visstidsanställda

0

0
-2 510
2 512
2
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Övriga nämnder
Valnämnden
Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för att allmänna val till riksdagen,
landstings- och kommunfullmäktige, EU-parlamentet samt folkomröstningar genomförs i
kommunen i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Det innebär att valnämnden lämnar förslag på lämplig valkrets- och valdistriktsindelning,
anordnar förtidsröstning, ser till att det finns lämpliga vallokaler på valdagen samt utser och
utbildar röstmottagare. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av antalet
röster för varje parti på valnatten.
Nästa allmänna val hålls den 9 september 2018 då det är val till riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige.
Valnämnden har inte haft något sammanträde under året.
Ett nytt system, Kaskelot, har upphandlats under året för att underlätta hanteringen av
vallokaler, röstningslokaler och röstmottagare vid de allmänna valen. Kostnaderna för detta
har inneburit att nämnden gjort ett underskott detta år.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader

Investeringsredovisning, tkr

Antal månadsanställda per 31
december

0
-213

Nettoinvestering

0

Tillsvidareanställda

0

Visstidsanställda

0

0
-213

Kommunbidrag

158

Årsbudget

0

Resultat

-54

Avvikelse

0
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Övriga nämnder
Överförmyndarnämnden
Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en överförmyndare/
överförmyndarnämnd. Nämnden är en tillsynsmyndighet som registrerar ärenden om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Verksamheten består av att utreda och hos
tingsrätten ansöka eller yttra sig över ärenden om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap samt föreslå lämpliga ställföreträdare. Vidare ska nämnden utöva den löpande
tillsynen bland annat genom granskning av årsräkningar och redogörelser, besluta om arvoden och byten av ställföreträdare samt lämna tillstånd till vissa åtgärder.
Nämnden arbetar också aktivt med att synliggöra verksamheten genom att delta på olika
informationsmöten för bland annat pensionärsorganisationer, anhöriggrupper och intresseföreningar. Överförmyndarexpeditionen har under året granskat 771 årsräkningar och cirka
200 sluträkningar och 200 förteckningar från gode män, förvaltare och förmyndare.
Utbetalade arvoden för asylsökande barn har återsökts från Migrationsverket. Antalet
ärenden uppgick vid årsskiftet till 573 godmanskap, 193 förvaltarskap och 56 asylsökande
ensamkommande barn med god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Därtill finns
258 underåriga barn som på grund av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn. 63% av årsräkningarna var granskade före den 1 juli, vilket
innebär att målet om 75% inte uppnåddes.
Överförmyndarexpeditionen har erbjudit utbildningstillfällen under året till ställföreträdare
för både vuxna och ensamkommande barn. En grupp med kvalificerade förvaltare har
erbjudits särskilda mötestillfällen för att stärka dem att ta svårare uppdrag. En styrgrupp
med tillhörande arbetsgrupp med deltagare från överförmyndarexpeditionen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt
arbetet med att ha ett gemensamt synsätt och förhållning kring mottagandet av ensamkommande barn. Ett nytt ärendehanteringssystem, Provisum, har avropats via Sambruk och
tagits i drift under november. Tillhörande e-tjänst Valter erbjuds ställföreträdarna sedan
december där de kan föra löpande räkenskaper och lämna in års- och sluträkningar med
hjälp av bank-id. Nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen har själva deltagit
vid utbildningstillfällen, bland annat Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar,
länsträff anordnad av Norrbottens kommuner och utbildningsdag hos länsstyrelsen.

Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Antal månadsanställda per 31
december

5 883
-15 405

Tillsvidareanställda
Nettoinvestering

0

Årsbudget

0

Avvikelse

0

Visstidsanställda

2 573
219

0
-9 522
9 652
130
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Verksamhetsöversikt bolag
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Luleå kommunföretag AB
Året som gått
2017 var ett bra verksamhetsår för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag.
Koncernen som helhet visar ett starkt resultat och två av koncernbolagen har också vidtagit
åtgärder för att påverka kostnads- och intäktsstruktur för att möta strukturella förändringar i
respektive verksamhet. Koncernens konsoliderade omsättning uppgår till 1 765,5 mkr och
resultatet till 170,4 mkr.
Nytt för 2017 är lagstiftning avseende Hållbarhetsredovisning som omfattar bolag som
uppgår till viss storlek. För de av koncernbolagen som omfattas av ny lagstiftning avseende
Hållbarhetsredovisning genomförs detta inom ramen för respektive bolag.
Under året har kommunfullmäktige, ägaren, från och med januari 2018 beslutat om
tillsättning till moderbolagets styrelse, av en extern styrelseordförande med lång erfarenhet
från styrelsearbete. Beslut har också tagits om att anställa en verkställande direktör i
moderbolaget på heltid från och med januari 2018. I och med dessa åtgärder tas ett samlat
grepp om den kommunala bolagsgruppen och ett mer aktivt samarbete inom
bolagskoncernen.
Bolagskoncernens totala omsättning uppgick till 1 765,5 (1 857,2) mkr med ett resultat efter
finansiella poster på 210,1 mkr (577,1) mkr. Bolagskoncernens soliditet var vid årsskiftet 43,2
procent (42,8 procent). De totala investeringarna under året uppgick till 375,0 (610,8) mkr.
Luleå Kommunföretag AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till 446,0 mkr (35,2 mkr),
där förändringen till stor del förklaras med en stor utdelning på 400 mkr från Lulebo AB.
Soliditeten för moderbolaget var vid årsskiftet 83,8 % (83,9 %).
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Luleå kommunföretag AB
I tabellen nedan visas koncernbolagens omsättning, resultat efter finansiella poster, balansomslutning, soliditet, räntabilitet
och antal anställda.
Koncernbolag (tkr)

Ägd
andel%

Omsättning

Res efter
fin. poster

BalansSoliditet % Räntaomslutning
bilitet %

Antal
anställda

Moderbolag
Luleå Kommunföretag AB

0

445 959

901 434

83,8

4,9

0

Dotterbolag
Luleå Energi AB-koncern

100

939 349

143 878

1 655 146

77,7

8,9*

147

Lulebo AB

100

559 462

52 671

4 241 854

31,5’

3,3*

54’

Luleå Lokaltrafik AB

100

142 359

-5 000

54 636

51,7

neg

148

Luleå MiljöResurs AB

100

125 445

11 573

155 521

37,9

7,4

71

Luleå Hamn AB

100

83 121

14 831

196 114

45,6

8,28

29

Nordiskt FlygTeknik Centrum AB

100

15 439

-954

9 313

8,0

neg

6

Kronan Exploatering AB
100
28
11 265
21,3
0
*För Luleå Energi AB, Lulebo AB gäller räntabilitet på eget kapital, för övriga bolag räntabilitet på totalt kapital.
’ Lulebo, soliditet, räntabilitet, antal anställda exklusive Lunet.

0

Nyckeltal/verksamhetsmått Luleå bolagskoncern
Antal anställda i medeltal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kvinnor

113

123

122

133

122

109

Män

306

331

388

378

349

346

Totalt

419

454

510

511

470

455

Kommunala bolagens styrelser

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Andel kvinnliga ledamöter, bolagskoncernen

53%

52%

55%

48%

46%

48%

Andel kvinnliga ledamöter, moderbolaget

57%

57%

57%

43%

43%

43%

Omsättning

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mkr

1 953,3

1 991,8

1 962,1

1 898,9

1 857,2

1 765,5

Resultat efter finansiella poster

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mkr

136,7

228,9

161,4

948,5*

577,1*

210,1

Soliditet

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%

26,9

28,6

28,5

37,4

42,8%

43,2%

Investeringar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mkr

284,9

657,0

678,9

453,5

610,8

375,0

*Lulebos försäljning 2015 påverkar resultatet med 792 mkr och 2016 med 399 mkr.
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Luleå Energi AB
Verksamhet
Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar bland annat fjärrvärme till
kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen är miljövänlig
överskottsenergi från intressebolaget LuleKraft AB. I moderbolaget finns också en
elhandelsverksamhet som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer
el till kunder inom i huvudsak elområde Luleå. Luleå Energi AB erbjuder även tjänster för en
effektiv energianvändning. Moderbolaget ombesörjer affärsstödstjänster till dotterbolag och
intressebolag i koncernen. Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver
elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun.
Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellet. Bolaget har
från och med hösten 2016 ingen egen direktförsäljning till slutkund utan producerar träpellet
på uppdrag av SCA Energy AB. Intressebolaget Lunet AB erbjuder
bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder.
Intressebolaget LuleKraft AB producerar i sitt kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten.
Elkraften och ångan säljs till SSAB EMEA AB i Luleå och hetvattnet till Luleå Energi AB för
vidare distribution till fjärrvärmekunder.
Året som gått
Det ekonomiska utfallet under 2017 var det bästa någonsin för Luleå Energi-koncernen. God
kostnadskontroll, bra kundtillväxt och gynnsamma klimatfaktorer som nederbörd och
temperatur är några av faktorerna som förklarar det starka resultatet. I moderbolaget Luleå
Energi AB har försäljningen av fjärrvärme under året fallit ut i linje med förväntningarna. En
klart mildare inledning på året gav lägre försäljning än budgeterat, men detta vägdes i stort
upp av att övriga månader var relativt kalla. Bränslekostnaderna blev väsentligt lägre än
budgeterat, bland annat beroende på att det under året har varit få och korta perioder med
sträng kyla. Resultat har även påverkats positivt av minskade underhållskostnader samt
några större nyanslutningar till fjärrvärmenätet. Från 1 september infördes en ny prismodell
för stora kunder inom Luleånätet. Den nya modellen är utformad för att vara kostnads- och
intäktsneutral jämfört med tidigare modell och speglar bättre den verkliga
kostnadsstrukturen vilket ger incitament till energieffektiviseringar. Resultatet i
elhandelsverksamheten blev bättre än budgeterat, i huvudsak beroende på lägre
inköpspriser på el. De låga och stabila elpriserna har gynnat våra kunder samtidigt som det
har inneburit minskade riskkostnader för vår elförsäljning. Även i moderbolagets övriga
verksamheter blev resultatet bättre än förväntat, både beroende på högre intäkter och lägre
kostnader än budgeterat. Totalt blev resultatet i moderbolaget 31,8 mnkr bättre än budget.
Det relativt stabila vädret under året har varit gynnsamt för Luleå Energi Elnät AB. Inga
avbrott längre än 12 timmar och endast mindre driftstörningar, har hållit nere kostnaderna.
Ökade intäkter från nyanslutningar har påverkat resultatet positivt. Totalt blev utfallet 4,9
mnkr högre än budgeterat. Resultatet i Bioenergi i Luleå AB överträffade budget med 1,1
mnkr. Tillgången på råvara och torkgas har varit god och bolaget slog produktionsrekord
under 2017. I koncernens övriga bolag Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) och
LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) har resultatet fallit ut i linje med budget.
Vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) har under flera år drabbats
ekonomiskt av låga priser på el och elcertifikat och bolaget ansökte om konkurs den 26 juni
2017. Värdet på innehavet har sedan tidigare skrivits ned till noll och konkursen har därför
inte haft någon påverkan på resultatet i Luleå Energi-koncernen under 2017. Det samlade
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Luleå Energi AB
resultatet i koncernen för helåret 2017 blev 143,9 mnkr, vilket är 37,7 mnkr högre än
budgeterat. Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar
fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter. Den nationella
prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen har
Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges tredje lägsta elnätspriser.
Framtiden
Energibranschen står inför stora förändringar både vad gäller marknad, politiska beslut,
teknik och ekonomi. Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt för att kunna motsvara
framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden.

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

939 349

1 006 080

-796 647

-885 308

1 176

-3 022

Resultat efter finansiella poster

143 878

117 750

Investeringar

104 339

141 378

8,9

7,7

Soliditet %

77,7

76,6

Antal anställda

147

150

Frisktal %

82,5

84,3

2,5

2,6

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet %

Sjukfrånvaro %
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Luleå Energi AB
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Bistå arbetet med strategisk planering för digitaliseringen i Luleå
Kommun.
Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande,
särskilt unga

Initiera dialog med arbetsmarknadsförvaltningen under 2017.

Samordnade insatser för skärgårdens
utveckling

Inleda den sista etappen i satsningen på elinfrastruktur i skärgården.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Verka för att effektivisera kundernas och Luleå Energi-koncernens
energiförbrukning.
Vid reparation och underhåll av våra anläggningar ska hänsyn tas till att
produktion samt distribution av energi bedrivs med god miljöhänsyn.
Investera i en biooljeeldad panncentral för att ersätta fossilt bränsle.
Vara delaktig i projektet att införa elbussar i kommunen med tillhörande
infrastruktur.
Etablera infrastruktur av publika laddstationer för elbilar och
laddhybrider.
Utveckla minst en ny energitjänst/produkt som medverkar till minskade
utsläpp av växthusgaser.

Ökad andel extern finansiering till
samhällsinvesteringar

Minst tre projekt som bedrivs inom Luleå energi-koncernen ska
delfinansiseras med externa medel/bidrag.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun

Minst två kundundersökningar ska genomföras, den ena utförs av Svenskt
Kvalitetsindex (SKI).
Upprätta nödvändiga handlingsplaner utifrån resultatet av
kundundersökningarna.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka
jämförbarheten
Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Ta fram digital hållbarhets- och årsredovisning som gör informationen
mera lättillgänglig för våra intressenter.
Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen.
Genomförandet av ”chefsdag” varje år.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön
genom medskapande
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Genomföra minst två stycken kunskapsträffar för medarbetare i syfte att
vidareutveckla och ge kompetenshöjning inom HR- området.
Soliditet lägst 60 %
Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital ska uppgå till minst
7,5 % och beräknas utifrån en soliditet om 60 %.
Ständiga förbättringar i syfte att effektivisera verksamheten.
Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med
kommunens inköpsavdelning.
Ta fram rapport över valda nyckel- och effektivitetstal.
Genomföra minst tre projekt inom Luleå Energi-koncernen där vi tar hjälp
av den tekniska utvecklingen för att göra verksamheten mer effektiv.
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Lulebo AB
Verksamhet
Lulebo AB har som verksamhetsinriktning att främja bostadsförsörjningen inom Luleå
Kommun genom att förvalta både bostads- och kommersiella fastigheter. Bolaget skall
tillhandahålla bostäder för alla kategorier av hyresgäster, allt från traditionella bostäder till
studentbostäder och boende för äldre. Lulebos bostäder skall, så långt det är möjligt, finnas
representerat i alla stadsdelar och i Råneå.
Bolaget ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB.
Lulebo AB äger tillsammans med Luleå Energi AB, vardera 50 % av Lunet AB.
Antalet förvaltade lägenheter och lokaler uppgår vid årets slut till ca 7 450 st (7 350), resp.
ca 195 st (195). Genomsnittligt antal lägenheter under 2017 uppgår till 7 401 st (8 233).
Året som gått
Resultatet för 2017 uppgår till ca 45 mkr och överstiger budget med ca 13 mkr. Det beror på
intensivt arbete med kostnadskontroll och bättre upphandlingar samt ett gynnsamt
ränteläge.
För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2017.
Medarbetare med andra kompetenser har anställts vilket leder till att bolagets samlade
kunskaper ökar.
Fullmäktige beslutade i juni 2015 om ett nytt ägardirektiv för bolaget, innebärande att Lulebo
ska minska sin marknadsandel av hyresrätter i Luleå samt bygga 1 000 lägenheter fram till år
2023. Fram till 2017-12-31 har vi byggt 383 lägenheter av dessa 1 000. Lulebo har under åren
2015-2016 sålt ca 3 000 lägenheter. Under 2017 har ett nytt ägardirektiv erhållits innebärande
att Lulebo skall äga 7 400 - 9 400 lägenheter.
Enligt beslut i fullmäktige i augusti 2016 ska Lulebo från 1/12 2016 ta ett delansvar för
kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd
genom att upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets totala
lägenhetsomsättning. Från 1/10 2017 har beräkningsgrunderna förändrats och numera ingår
inte studentlägenheter i underlaget. Uppdraget har under året genomförts på ett bra sätt där
integration varit i fokus när lägenheterna fördelats och Lulebo har rönt positiv
uppmärksamhet kring detta arbete.
Årets underhållskostnader uppgår till ca 78 mkr (94 mkr). Årets investeringar uppgår till
ca 250 mkr (350 mkr). I årets investeringar ingår 50 % av Lunets investeringar (ca 13 mkr)
dåLulebo är hälftenägare i detta bolag.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 53 mkr (454). I dessa siffror ingår 50 % av
Lunets resultat, vilket uppgår till ca 4 mkr (7 mkr). I föregående års resultat ingick ett
nettoresultat av försäljning av fastigheter till Heimstaden m fl köpare på ca 399 mkr.
Medeltalet anställda på Lulebo har varit 54 (56) personer varav 50 % (57) kvinnor. Av de
totalt arbetade timmarna på Lulebo svarar kvinnor och män för vardera ca 54 000 timmar.
Sjukfrånvaron är låg och uppgår till 2,8 % (3,6 %).
Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa
är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster vid pågående renoveringar.
Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket låg nivå.
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Under året har 113 (8) nyproducerade lägenheter färdigställts på Mjölkudden och på
Björkskatan. De större ombyggnationerna/renoveringarna som färdigställts är bl a kök och
badrum samt utemiljö på Mjölkudden och utemiljö på Porsön.
Åtgärder för att minska förbrukning av fjärrvärme, el och vatten pågår ständigt och de
senaste 10 åren har fjärrvärmeförbrukningen minskat med närmare 17 %. Mellan åren 20162017 har förbrukningen av el minskat med 1,7 %, vattenförbrukningen minskat med 0,7 %
och fjärrvärme minskat med 2 %.
På grund av de omställningar som bolaget genomgått under 2015-2017 har inte Nöjdmedarbetar-index eller Nöjd-kund-index-undersökningar genomförts.
Framtiden
Under kommande år, fram till år 2023, kommer stor vikt att läggas på att uppnå Lulebos
ägardirektiv, vilket innebär att färdigställa 1 000 nya lägenheter. Under 2018 beräknas 61 nya
lägenheter stå färdiga på Kallkällan och under år 2019 beräknas totalt 215 lägenheter
färdigställas i Råneå, på Bergnäset och på Porsön.
Lulebo står inför en stor utmaning när det gäller befintligt fastighetsbestånd. För en
betydande del av bostäderna är behovet av renovering och standardhöjande åtgärder stort.
Lulebo ska intensivt arbeta med kartläggning av varje fastighet och strukturerat synliggöra
kommande underhållsbehov vilket medför en tydligare prioritering av underhållsåtgärder,
dels efter behov, dels efter bedömda kostnader.
Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

559 462

599 293

-427 068

-530 577

-79 723

385 367

52 671

454 083

250 000

450 000

3,3

27,3

31,5

33,5

Antal anställda

54

56

Frisktal %

83

78

Sjukfrånvaro %

2,8

3,6

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar
Avkastningskrav %
Soliditet %
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Lulebo AB
Styrkort
KS Målområden
Ökat byggande för fler Luleåbor

Nämnd-/Bolagsmål
Bolaget ska bygga 1 000 lägenheter under perioden 2014-2023.
Marknadens behov ska utgöra underlag för beslut om nyproduktion.

Värdigt och effektivt
flyktingmottagande, särskilt unga

Lulebo ska ta emot alla sina hyresgäster på ett värdigt sätt. Särskild hänsyn ska
visas till utsatta grupper.

Samordnade insatser för
skärgårdens utveckling

Vid havsnära byggnationer ska bolaget skapa förutsättningar för att underlätta ett
aktivt skärgårdsliv för hyresgästerna.

Minskade utsläpp av
växthusgaser
Ökad andel extern finansiering
till samhällsinvesteringar
Mål för att: Utveckla Luleå till
Sveriges Kvalitetskommun

Äldre bestånd ska löpande energioptimeras.
Lulebo ska ansöka om de bidrag som finns att söka beträffande ny-, till- och
ombyggnationer av lägenheter.
Nöjdkundindex ska lägst uppgå till 85 % för bostäder och 80 % för lokaler.
Serviceindex ska lägst uppgå till 85 % för såväl bostäder som lokaler.

Mål för att: Förbättra
resultatfokus och öka
jämförbarheten

Periodiska mätningar genomförs avseende nöjdkund- och serviceindex.

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %.

Mål för att: Utveckla den nära
arbetsmiljön genom
medskapande

Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.
Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.
Könsfördelningen av anställda ska högst vara 60 % av endera kön.
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska lägst vara 10 %.

Mål för att: Bedriva verksamheten
inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål
(bolag)

Soliditeten ska över en konjunkturcykel inte understiga 27 %.
Avkastning på eget kapital ska överstiga 3 %.
Driftnetto/intäkter ska överstiga 40 %.

Mål för: Effektivisering av
verksamheten

Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %.
Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %.
Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 5 %.
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Luleå Lokaltrafik AB
Verksamhet
Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra
tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har även till uppgift att föreslå
system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde.
Bolaget har under 2017 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, nattrafik fredag och
lördag, närlinjetrafik samt personaltransporter till SSAB.
Året som gått
Resandet har under 2017 ökat med 2,0 % jämfört med 2016, vilket resulterat i 5,2 miljoner
resor. Trafikutökningarna har varit små senaste två åren så ökningen bedöms huvudsakligen
vara baserad på ny ombordsutrusning som kan registrera och ta betalt av samtliga resande.
Under hösten 2016 introducerades linje 104 och LLT erbjuder därmed kunder som både
ankommer/avreser till och från Järnvägsstationen och Busstation en ökad och smidig
tillgänglighet till och från Luleå Airport vilket varit mycket efterfrågat i regionen.
Vi har under många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella
kundundersökningen hos Svensk Kollektivtrafik. Ett nytt undersökningsbolag med
förändrad metodik utför nu undersökningen och detta har påverkat våra resultat åt olika
håll för olika frågor. 2017 kommer att bli ett nytt referensår. Vi ligger fortfarande högt inom
samtliga delfrågor vilket visar på fortsatt stort förtroende hos våra kunder vilket är
glädjande.
Vårt fokus framåt är att kontinuerligt arbeta med att ständigt förbättra reseupplevelsen med
kunden i centrum. En ny webbshop med snabbare uppdatering av saldo ut till bussarna, en
ny mobilapp och utökad bemanning på LLT info som införts under 2017 för ökad
tillgänglighet och service för våra kunder är exempel på detta.
Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning ur kundperspektivet. Under
2017 har 15 nya bussar tagits i trafik, samtliga med nya inredningsdetaljer, usb-laddare för
alla passagerare samt ett Infotainment-system som införts för att förbättra upplevelsen och
informationen ombord. Utöver detta erhålls en positiv miljöeffekt, tillförlitligare trafik samt
minskade drift och underhållskostnader. Under hösten 2017 ersattes diesel med 100%
förnyelsebar HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja). LLT har nu en helt fossilfri busspark!
LLT:s uppdaterade ”Strategi 2020” har Luleå Kommuns Vision 2050 som bas och målet är att
vara konkurrenskraftig vid upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt.
Allt förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöttas av
stärkt fokus på både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att
kartlägga kärnprocesserna i verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta
förbättringsområden och effektivisera verksamheten.
Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som
rapporterar till Skyddskommittén har bildats för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av
arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom teknikavdelningen för utvecklingen av
underhållsprocessen och stödfunktioner kommer också att bidra positivt till detta. LLT har
under 2017 uppgraderat sin miljöcertifiering till ISO 14001:2015.
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Framtiden
Framtiden för LLT:s verksamhet och kollektivtrafikens utveckling inom Luleå tätort ser
mycket positiv ut. I visionsarbetet för Luleå Kommun, ”Vision 2050” är kollektivtrafiken en
prioriterad fråga, vilket LLT kommer att arbeta aktivt med tillsammans med andra aktörer
och intressenter.
Åtgärdsprogram för luftkvalitet i Luleå centrum fortsätter LLT att vara delaktig i att uppnå.
Syftet med programmet är åtgärder för att minska halten kvävedioxider i luften i centrum,
vilket på sikt är positivt för utvecklingen av bl.a. kollektivtrafiken.
Luleå Kommun har tilldelats medel av Stadsmiljöavtalet för ett elbussprojekt på linje 6 under
perioden 2016-2018. Det är en viktig satsning mot ett hållbart samhälle som LLT, tillsammans
med Luleå Kommun, Luleå Energi och andra intressenter, genomför med trafikstart under
2018 - vilket dessutom förväntas sätta Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige.
Ytterligare 10 nya bussar med den nya designen och tekniken levereras i början av 2018. De
nya biljettmaskinerna kommer under 2018 att kompletteras med nya validatorer, som
möjliggör läsning av mobilbiljetter, för att förenkla biljettköpet och snabba upp
ombordstigningen. Teknik som underlättar för våra resenärer kommer att prioriteras
framöver, för att därigenom få en enkelhet i resandet samt även ge våra medarbetare
förutsättningar för att på ett enkelt och smidigt sätt hantera och utöva sitt arbete. Framsteg
inom detta område kommer att stöttas av en tydligare kommunikation både internt och
externt med fokus på att stärka LLT:s varumärke.
Allt internt arbete som prioriteras i framtiden har i syfte att få fler att välja bussen och
därigenom öka LLT:s resande.
Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

142 359

138 340

-147 348

-139 320

-47

-29

-5 036

-1 009

2 706

5 145

Räntabilitet %

neg

neg

Soliditet %

56,3

51,2

Antal anställda

148

147

Frisktal %

83

82

Sjukfrånvaro %

5,8

5,3

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar
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Luleå Lokaltrafik AB
Styrkort
KS Målområden
Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt
flyktingmottagande, särskilt
unga

Nämnd-/Bolagsmål
Strategisk trafikplanering som stöttar kommunens tillväxt.
Kundupplevd trygghet. LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 91%
kundnöjdhet avseende kunder som anser att det känns tryggt att åka med bolaget.

Samordnade insatser för
skärgårdens utveckling

Utveckla kontakterna med skärgårdstrafiken.

Minskade utsläpp av
växthusgaser

Fortsatt arbete med att minska användandet av fossila bränslen.

Mål för att: Utveckla Luleå till
Sveriges Kvalitetskommun

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 77 % kundnöjdhet avseende kunder
som anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 81 % kundnöjdhet avseende kunder
som anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 84 % kundnöjdhet avseende kunder
som anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 71 % kundnöjdhet avseende kunder
som anser att det går snabbt att åka med bolaget.

Mål för att: Förbättra
resultatfokus och öka
jämförbarheten

98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter efter efter
hållplatsens tidtabell.
98,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter hållplatsens
tidtabell.

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med
utvecklingssamtal

Mål för att: Utveckla den nära
arbetsmiljön genom
medskapande

Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år.
Frisknärvaro minst 80,0 % av total arbetstid.
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mål för: Effektivisering av
verksamheten

Kommunens nettokostnad (uppdragsersättningen för trafikuppdraget) per resa skall
med indexstart 2002 100, 2017 inte överstiga 110 (prisindexjusterat för förändring av
prisindexkorg enligt tjänstekoncessionsavtalet).
Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för effektiviseringsåtgärder.
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Luleå MiljöResurs AB
Verksamhet
LUMIRE, Luleå MiljöResurs AB bedriver idag transport, materialbehandling och
servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget har organiserat och indelat
verksamheten i: hushållsavfall och verksamhetsavfall. Där återfinns nedanstående ansvar
och tjänster:









Insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Container/industri - samlar in material, hyr ut containers och behandlar avfallet.
Återvinning - samlar in, sorterar och balar återvinningsmaterial.
Anläggnings och driftansvar för Luleå kommuns samtliga återvinningscentraler.
Skötsel och egenkontroll av Luleå Kommuns nedlagda deponier.
Ansvarar för sluttäckning av Sunderby avfallsanläggning.
Tömning av slambrunnar och fettavskiljare.
Rådgivning och information kring avfallsfrågor och källsortering.

Bolaget med sina 71 anställda förfogar över en specialanpassad fordonsflotta samt egna
anläggningar för återvinning och materialbehandling.
Årligen hanteras ca 55 000 ton avfall för att tillgodose kundens samlade behov av tjänster
inom avfallsområdet, samtidigt som det skapar mervärde både för samhället och bolagets
ägare Luleå Kommun.
Året som gått
LUMIRE, Luleå MiljöResurs AB, kan med tillförsikt se tillbaka på ett mycket bra år.
Resultatet har förbättrats ordentligt, i år redovisar bolaget en vinst 11,573 tkr (2017) från
8,949 (2016). Resultatförbättringen sker genom ett antal åtgärder och affärer som gjorts under
2017. Där kan nämnas att;
- Bolaget har på ett mycket bra sätt förlängt affärer kring den fastighetsnära insamlingen
- LUMIRE har tecknat egna avtal för avsättning av ÅVC trä och well utan några
mellanhänder som gynnar utveckling av affärer och dessutom har en direkt resulatpåverkan
- Investeringen i en ny balpress har gjort effekt i de nya affärerna då vi har kunnat leverera
tyngre balar och därigenom fått upp priserna
- Produktivitetshöjande åtgärder har också lett till förbättrat resultat, där vi kan se att
införandet av såväl ändrade schematider ÅVC samt 10 timmarsdagar på Slamkörning har
skapat positiv effekt kostnadsmässigt.
Även de interna administrativa delarna i bolaget har utvecklats under året. Här kan nämnas
att bolaget under året bytt ekonomisystem och infört scanning av fakturor, samt att vi har
uppdaterat och certifierat bolaget enligt de nya standarderna ISO 9001:2015 samt ISO
14001:2015.
De långsiktiga målen har även de varit i fokus där vi gjort projekt både för att höja
kundnöjdhet samt att få Luleåborna att bli dubbelt så bra på att källsortera. Här har ett
mycket omfattande arbete lagts ner på en ny kommunikationsplattform samt ett namnbyte
som lägger grunden för fortsatta satsningar i området. Namnbytet känns som ett viktigt steg
där bolaget nu med stolthet kan se på ett namn som speglar vad vi faktiskt är för Luleå
Kommun idag och inte vad bolaget representerade historiskt.
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Där LUMIRE inte nått fram till målen är det först och främst en arbetsplatsolycka som är
central. Vi hade en allvarlig olycka med en sommarvikarie som trots att alla gällande
genomgångar gjorts ändå klämde en tumme så allvarligt att halva tummen förlorades. Detta
är naturligtvis oacceptabelt och bolaget har tillsammans med skyddsorganisation och AMV
tagit fram nya introduktionsplaner för nyanställda så att vi förhoppningsvis aldrig behöver
uppleva detta igen.
Utöver det har vi inte kommit helt i mål med öppnandet av vår Sulfidsjordsdeponi. Det jobb
som behövs för att fysiskt ta emot jordmassor har genomförts men olika regler inom skatt
och miljö har varit svåra att uppfylla för bolaget, vi är dock på god väg och ser fram emot ett
öppnande under Q1 2018. Det andra projekt som lyser rött i vår rapportering är utredningen
av avfallsfrågor på Sandön, där har projektet medvetet pausats till förmån till en gemensam
utredning med Luleå Kommun på de totala satsningarna i skärgården. Totalt ska LUMIRE
vara stolt över 2017 och bortsett från olyckan hade vi inte kunnat önska oss ett bättre år
Framtiden
LUMIRE, Luleå MiljöResurs AB har ett mycket spännande år framför sig. Bolaget firar 100 år
som kommunalägt bolag och skall i och med det givetvis fira jubileet och i samband med det
intensifiera information och kommunikation om vikten av källsortering och miljöhänsyn i
framtiden. Under 2018 är det två stora projekt som kommer påverka LUMIRE mycket
beroende på omvärldsfaktorer. Det är det fortsatta arbetet med en flytt av Kronan samt hur
matavfall i Luleå Kommun i framtiden skall omhändertas. Här är bolaget i behov av tydliga
riktlinjer och direktiv för att kostnadseffektivt kunna lösa bolagets uppdrag inom området.
Under 2017 har väldigt mycket positivt hänt och stora förändringar har skett i och med
namnbyte och en framtagen kommunikationsplattform. 2018 kommer att präglas av fortsatt
arbete i dessa frågor då arbetet under förra året skedde med en stark forcering och där
mycket arbete kvarstår för att 100% implementering ska ske. 2018 kommer även att präglas
av att de insatser som skett med skolan och civilsamhället ska fortgå och fortsätta utvecklas.
Utbildning i källsortering för alla Luleås 5-klassare är en central del i det långsiktiga målet
att bli dubbelt så bra på källsortering.
Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

125 445

120 771

-113 963

-111 865

91

43

11 573

8 949

Investeringar

2 147

17 099

Räntabilitet %

7,4 %

6,3 %

37,9 %

37,6 %

71

72

79,0 %

86,0 %

5,6 %

3,7 %

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %
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Luleå MiljöResurs AB
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Deponi för sulfidjordar är öppnad.

Samordnade insatser för
skärgårdens utveckling

Starta utredning för metoder för avfallshantering på Sandön

Minskade utsläpp av växthusgaser

Bibehållen andel icke fossila bränslen
Starta utredning av den framtida användningen av insamlat matavfall
Luleåborna ska bli dubbelt så bra på att källsortera

Mål för att: Utveckla Luleå till
Sveriges Kvalitetskommun

Bibehålla bolagets kvalitetscertifiering

Mål för att: Förbättra resultatfokus
och öka jämförbarheten

Vi har Sveriges nöjdaste kunder
Följa uppsatta nyckeltal för prestandamätning av våra huvudprocesser - Service
Bolaget har nationellt jämförbara nyckeltal

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kompetensutveckla ledare i ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära
arbetsmiljön genom medskapande

Sjukfrånvaron högst 4,0 %

Personalhandboken skapar samsyn i företaget

Frisknärvaro lägst 70,0 %.
Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.
Öka medarbetarnas nöjdhet
Mål för att: Bedriva verksamheten
inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål
(bolag)

Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital.

Mål för: Effektivisering av
verksamheten

Bibehållen hushållstaxa

Soliditeten över tid skall överstiga 22%.

Bolaget följer uppsatta nyckeltal för prestandamätning av huvudprocesserna Effektivitet
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Luleå Hamn AB
Verksamhet
Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet. Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela
regionen.
Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som
vintertid. Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett
starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.
Bolaget ska äga och förvalta byggnader, infrastruktur och anläggningar med syfte att
utveckla industriell verksamhet och företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå
Hamns hamnområden.
Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, farledsarbete och annan service som
främjar sjöfarten och regionens näringsliv.
Luleå Hamn AB ska i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är
att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och
utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare ska bolaget eftersträva
öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av Luleåregionen inom bolagets
verksamhetsområde.
Året som gått
Godsomsättningen i hamnen har ökat med 10% under 2017. Ökningarna av järnmalm från
Sandskär har ökat med 10% och även Victoriahamnen har ökat med 16%. Utvecklingen på
Uddebohamnen är en nedåtgående trend då oljekonsumtionen minskar i samhället,
nedgången under perioden har dock varit större än väntat med 22%. En förklaring till denna
relativt stora nedgång är att OK/Q8 samt Preem flyttat godsvolymer till Piteå Hamn där de
äger egna cisterner.
Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat på 14,8 mkr vilket är ett starkt resultat.
Resultatet beror både på ökade inkomster som minskade kostnader.
Även företagets frisknärvaro (93,33%) och sjukfrånvaro (2,62%) överträffar målen med god
marginal vilket bidrar till det goda ekonomiska resultatet. Personal som är friska och trivs på
jobbet vilket skapar goda resultat.
Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under drygt ett års tid och samarbetet har
varit gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymerna under året vilket är bra. Under
sommaren och början av hösten har vi tillsammans med Shorelink jobbat med flera
intressanta nya affärer vars utfall vi ännu inte vet.
Rekrytering och återbesättning av tjänster är genomförd och vi har anställt en ny skeppare
som bor i regionen men kommer från Tyskland vilket vi tror kommer öka vår gemensamma
kompetens och ge nya idéer och infallsvinklar.
Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I slutet av Augusti fick
vi veta att Malmporten ingår i Trafikverkets förslag till Nationell Infrastrukturplan vilket är
positivt. Arbetet med att få fram ett miljötillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen fortgår
och bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket.
Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och kontrakt för bogserbåten blev
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klart i november. Bogserbåten tillverkas i Spanien av Astillerios Gondan med leverans i maj
2019.
Bolaget kommer under innevarande år nå målet om en soliditet om minst 40% då företaget
kunnat amortera en del av sina skulder.
Framtiden
Godshanteringen under 2018 kommer enligt de större kundernas prognoser återgå till nivåer
som rådde under 2015. LKAB har gjort en plan som innebär en ökningstakt för de
kommande åren med cirka 10% per år. Prognosen för 2018 är cirka 5 miljoner ton. Den
nedgång som fanns i Victoriahamnen under 2016 kommer fortsatt vändas till en ökning då
inköpen av kol ökar 2018.
Hamnen har tagit fram en strategi och plan för de kommande åren som syftar till att bredda
verksamheten till fler godsslag och med ökad ambition kring intermodalt samarbete. Att
göra Luleå till ett logistiskt nav som bidrar till tillväxt i regionen är huvudtanken med den
nya strategin. Luleå Hamn skall vara den hållbara länken till världen för regionens
näringsliv.
Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

83 121

79 370

-67 764

-70 213

-526

-726

Resultat efter finansiella poster

14 831

8 431

Investeringar

23 192

2 296

8,28

4,75

45,62

44,5

31

33

93,33

81,82

2,62

2,31

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %
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Luleå Hamn AB
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minska företagets energiförbrukning med 10% under
2017

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Öka antalet avvikelser rapporterade av de anställda till
>100st

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

100% genomförda medarbetarsamtal, rullande 12mån

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.
Frisktal ska vara lägst 87 %.
Betyg motsvarande 4 på en 5-gradig skala i
medarbetarenkät

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet minst 40,0 %.
Räntabilitet på totalt kapital minst 5,0 %.
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Nordiskt Flygteknikcentrum AB
Verksamhet
Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra,
utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial
nivå. Bolaget skall ha nära samarbete med BUF om den gymnasiella utbildningen i
flygteknik. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar.
Nordiskt Flygteknikcentrum AB skall i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars
övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall
bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket
LULEÅ inom bolagets verksamhetsområde.
Året som gått
Ett intag av ny teknikerklass med 24 studerande har skett i augusti efter beviljande av YHmyndigheten. Samarbetet med F21, FMLOG (flygverkstäderna) samt SAAB AB och övriga
civila branschföretag har fortsatt och intensifierats under året. Nästan de flesta från
avgångsklassen tekniker VT 2017 hade arbete som flygtekniker innan utbildningen slutade.
Bolagets utbildning har fortsatt mycket bra renome hos flygföretagen i branchen och
bolagets elever är eftertraktade.De flesta studenterna som går ut utbildningen har fått jobb
inom flygindustrin. För F21 och flygverkstaden i Luleå är bolagets utbildning en viktig
rekryteringsbas.
Bolaget går med förlust sedan i våras. Avtal och kostnadsfördelningen mellan bolaget och
BUN utvärderas och har omförhandlats under hösten men kommer inte att slå igenom före
HT 2018. Bolagets köp av lärartjhänster till teknikerutbildningen från BUN har visat sig bli
mycket kostsamt och svårt att hantera planeringsmässigt. Samordningsvinster mm har
delvis gått förlorade och påverkar resultatet negativt.
Bolaget har varit värd för en konferens för Europeiska organisationen EAMTC, (European
Aviation Maintenace Training Comittee), där bolaget är fullvärdig medlem tillsammans med
de flesta flygbolag och utbildningsanordnare i Europa. Mötet hölls i Luleå 13-15 Mars 2017
med 112 deltagare från 80 flygföretag och utbildningsorganisationer från 36 olika länder
världen över. Det samlade intrycket från alla deltagare var mycket positivt och många av
dem som aldrig varit så långt norrut kommer att återkomma till Luleå och regionen.
Framtiden
Bolaget skall ta över så mycket av undervisningen som köps av BUN själva för att minska
kostnaden. Kontroll och analys av kostnaderna för att hitta områden att sänka dessa kommer
att fortsätta under 2018. De flesta kostnader är däremot regelverksstyrda och svåra att
påverka. Hela bolagets verksamhet håller på att anpassas till de nya förutsättningarna vilket
är en mycket komplicerad process olch kommer att pågå under 2018.
Helikopteranskaffningen inom försvarsmakten och även ökad efterfrågan på civila
marknaden gör att suget efter helikoptertekniker kommer att fortsätta öka markant
fortsättningsvis. Arbete med ansökan om intag av teknikerklasser HT 2019 och ht 2020
kommer att startas under VT 2018 och ansökningen skall vara inskickad till YH myndigheten
i augusti. Beslut om beviljande kommer den 7 februari 2019. Bolaget har även intensifierat
marknadsföringen under hösten 2017 och kommer att fortsätta under 2018.
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Bolaget kommer även fortsatt att aktivt medverka i Europeiska organisationen EAMTC,
(European Aviation Maintenace Training Comittee), där bolaget är fullvärdig medlem
tillsammans med de flesta flygbolag och utbildningsanordnare i Europa. Bolaget
representerar Sverige tillsammans med SAS och SAAB AB.
Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

15 439

18 080

-16 393

-20 638

0

2

-954

-2 556

Investeringar

150

426

Räntabilitet %

neg

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Soliditet %

8

8

Antal anställda

6

6

100

90,1

0

9,9

Frisktal %
Sjukfrånvaro %

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Kontinuerliga veckomöten med personal.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Erbjuda kontinuerliga tränings- och
friskvårdsaktiviteter.
Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och
möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska
kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial.

89
167

Ekonomisk redovisning

90
168

Koncerninterna förhållanden
2017, belopp i tkr

Ägd
andel

Enhet
Luleå kommun
Luleå Kommunföretag AB
Luleå Energi AB
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB

23 842
100%
100% 154 533
100% 37 523
100% 89 422

Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt Flygteknikcentrum
AB
Kronan Exploatering AB

Enhet
Luleå kommun
Luleå Kommunföretag
AB
Luleå Energi AB
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt
Flygteknikcentrum AB
Kronan Exploatering AB

Försäljning
Intäkter Kostnader
-245 098
-3 138
-4 470
-97 169
-5 196

100%
100%

54 895
1 422

-5 802
-3 986

100%
100%

7 013

-3 791

Räntor och
borgensavgifter
Intäkter Kostnader
8 113
-658
-38
-7 497

42
38

Koncernbidrag Aktieägartillskott
Ägd
Mottag
andel Givna
na
Givna Mottagna

Utdelningar
Mottag
na
Givna
445 700

100%
100%
100%
100%

5 900
14 000

14 000

12 480

400 000
48 857
400 000

450 647

5 000

100%
100%
100%
100%

12 480

1 790

900

91
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Resultaträkning
2017
2016
Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

mkr

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6
7

Resultat efter finansiella poster
Skatt

8

mkr

mkr

2 633
-6 185
-542

1 136
-5 200
-320

2 697
-6 160
-537

1 214
-5 005
-311

-4 094

-4 384

-4 000

-4 102

3 950
451
10
-91

3 950
451
455
-10

3 773
436
484
-103

3 773
436
43
-7

226

462

590

143

-40

ÅRETS RESULTAT

mkr

186

-21
462

569

143

92
170

Balansräkning
2017
Koncernen Kommunen

Mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Deponi
Anslutningsavg. och investeringsbidrag
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och
värdepapper
Långfristiga fordringar

Not

mkr

mkr

mkr

9

10

0

10

0

10
10
10
10
10

9 516
1 238
787
0
-208

5 793
154
550
0
-208

8 132
1 441
1 283
0
-200

5 352
166
655
0
-200

11
12

65
10

78
10

65
10

78
10

11 418

6 377

10 740

6 059

29
697
609
4

17
433
2
2

30
728
1 002
467

17
461
2
2

1 339

454

2 227

481

12 757

6 830

12 968

6 541

16
16
16

7 450
186
817

4 905
462
817

7 293
569
399

4 443
143
399

17
17

277
310

272
52

258
276

252
57

18
19

2 918
1 802

153
1 449

3 482
1 659

155
1 634

5 307

1 926

5 675

2 098

12 757

6 830

12 968

6 541

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

mkr

2016
Koncernen Kommunen

13
14
15
15

Summa omsättningstillgångar
SUMMA tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Avsättningar
Avsatt till pensioner
Övriga avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa avsättningar och skulder
SUMMA eget kapital, avsättningar
och skulder

93
171

2017
2016
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Panter
Not
mkr
mkr
mkr
mkr
Panter och därmed jämförliga säkerheter

20

545

0

541

0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Löneskatt på pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser

21
21
21

1 452
351
187

1 452
351
2 651

1 526
370
187

1 526
370
2 652

1 990

4 454

2 083

4 584

SUMMA ansvarsförbindelser

94
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Kassaflödesanalys
Not

Mkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för förändring avsatt till pensioner
Justering för resultatpåverkande förändringar
övriga avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i årets resultat
Poster som bokförts direkt mot eget kapital

2017
2016
Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

16
3
17

186
542
68

462
320
20

569
537
14

143
311
14

17

-15

-5

-31

-5

23
16

-13

-12

-541

-113

768

784

548

350

-7
-362
0
70
469

0
0
0
-110
674

43
-170
0
23
444

15
24
0
175
564

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
9
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
9
Investering i materiella anläggningstillgångar
10, 22
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
10
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0
0
-1 290
121
0
-2

0
0
-763
120
0
0

-10
0
-1 083
320
-40
473

0
0
-663
118
-40

Debiterade anslutningsavgifter/investeringsbidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

10

18
-1 153

18
-624

39
-301

21
-564

18
18

0
-565
-565

0
-50
-50

176
-34
142

0
0
0

-1 249

0

284

0

1 469
220

4
4

1 185
1 469

4
4

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
+/- Minskning/ökning förråd m m
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar
+/- Minskning/ökning långfristiga fordringar
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld och övr avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

13
14
12
19

ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL vid årets början
LIKVIDA MEDEL vid årets slut

15
15

95
173

Notapparat
Mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade intäkter enligt
driftsredovisning
Avgår interna intäkter
Reavinst
Resultat försäljning omsättningstillgångar
Övrigt

2017
Koncerne Kommune
n
n

SUMMA verksamhetens intäkter kommunen
Luleå Kommunföretag AB
Luleå Energi koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Kronan exploatering AB
SUMMA intäkter bolagen
Avgår interna intäkter
SUMMA koncernens intäkter

2016
Koncerne Kommune
n
n

3 060
-1 936
12
0
0

3 060
-1 936
12
0
0

3 172
-2 069
0
111
0

3 172
-2 069
0
111
0

1 136

1 136

1 214

1 214

1 136

0
1 006
599
138
121
79
18
3
1 965
-482
2 697

1 214

0
939
559
142
125
83
15
1 863
-366
2 633

Av Luleå kommuns verksamhetsintäkter utgör:
Realisationsvinst vid försäljning av
anläggningstillgångar för avstämning
mot balanskravet

0

Not 2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader
Avgår interna kostnader
Utbetalade pensionsförmåner
Pensionskostnad individuell del
Årets förändring av pensionsavsättning inkl löneskatt
- avgår förändring som redovisas som finansiell kostnad
Övrig finansiering
NLL enklare sjukvård
Kommunens realisationsförluster och
nedskrivningar av anläggningstillgångar
SUMMA verksamhetens kostnader kommunen
Luleå Kommunföretag AB
Luleå Energi koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB

111

7388
-1 936
88
111
23
0
-548

7388
-1 936
88
111
23
0
-548

6 942
-1 626
87
109
21
0
-559

6 942
-1 626
87
109
21
0
-559

74
5 200

74
5 200

31
5 005

31
5 005

4
705
329
137

4
795
427
129

96
174

Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Kronan Exloatering AB
SUMMA kostnader bolagen
Avgår interna kostnader
SUMMA kostnader koncernen

104
60
15
0

102
61
20
3

1 354
-369
6 185

1 541
-386
6 160

5 200

Leasing kommunen
Operationella leasingavtal, maskiner och inventarier
(Även bolagen redovisar all leasing som operationell)
Avtalade framtida leasingavgifter, inom 1 år
Avtalade framtida leasingavgifter, 2-5 år

5 005

13
10

25
60

I praktiken finns ofta en stor osäkerhet i vad verkligt värde uppgår till varför man i nuläget väljer att
konstatera att alla avtal tecknade före 2018 klassificeras som operationella även om man kan
misstänka att de är av finansiell karaktär.
En anpassning av redovisningen av leasing enligt RKR 13:2 har förberetts under 2017 vilket gör att
framtida leasingavgifter har omklassificerats. Anpassningen sker fullt ut från och med 2018-01-01.

Not 3 Avskrivningar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
SUMMA avskrivningar

Not 4 Skatteintäkter
Skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Skatteavräkning innevarande år - preliminär
Summa kommunalskatt, netto
Mellankommunal utjämning
SUMMA skatteintäkter

Not 5 Statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Avgift kostnadsutjämning
Bidrag LSS-utjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Fastighetsavgift
Strukturbidrag
Flyktingbidrag
Bostadsbidrag
SUMMA statsbidrag och utjämning

368
174
542

271
49
320

363
174
537

265
46
311

3 946
7
-2
3 950
0
3 950

3946
7
-2
3 950
0
3 950

3 786
3
-16
3 773
0
3 773

3 786
3
-16
3 773
0
3 773

391
-276
29
-1
137
138
17
16
451

391
-276
29
-1
137
138
17
16
451

372
-259
36
-3
131
134
13
12
436

372
-259
36
-3
131
134
13
12
436

97
175

Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Aktieutdelningar

5
5

1
451

11
473

1
36

0
10

3
455

0
484

6
43

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader lån
Ränta på pensionslöften intjänade fr o m 1998
SUMMA finansiella kostnader

-84
-7
-91

-3
-7
-10

-100
-3
-103

-4
-3
-7

Not 8 Skattekostnader
Betalda skatter
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Övrig uppskjuten skatt
SUMMA skattekostnader

-25
-14
-1
-40

-21
1
-1
-21

10
1
-1
10

1
10
-1
10

Övriga finansiella intäkter
SUMMA finansiella intäkter

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avskrivningar
SUMMA immateriella anläggningstillgångar

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Samtliga fastigheter för kommunens bolag
redovisas under rubriken Övriga fastigheter.
Mark och övrig fast egendom
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificering

572
68
-1
0

528
40
-6
-5

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
SUMMA mark och övrig fast egendom

638
638

557
557

Fastigheter
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificering
Nedskrivning*

11 976
194
-103
1665
-74

7 492
98
-90
649
-74

11 952
284
-598
415
0

7 130
238
-3
169
-42

98
176

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

13 658

8 074

12 053

7 507

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-3 844
-368

-2 712
-272

-3 690
-362

-2 470
-269

Avskrivning på avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa övriga fastigheter

70
-4 142
9 516

65
-2 919
5 155

208
-3 844
8 209

26
-2 712
4 795

3 690
63
-35
9
3 677

396
36
-2
7
437

3 400
111
-27
206
3 690

340
50
0
6
396

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivning på avyttringar och utrangeringar
Övriga förändringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
SUMMA maskiner och inventarier

-2 249
-181
2
-11
-2 439
1 238

-230
-56
2
0
-284
154

-2 096
-180
26
1
-2 249
1 441

-179
-51
0
0
-230
166

Pågående nyanläggningar
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
SUMMA pågående nyanläggningar

1 282
636
111
-1 242
787
787

655
581
-30
-656
550
550

1 018
723
-45
-413
1 283
1 283

477
348
0
-170
655
655

Deponi
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

67
67

67
67

67
67

67
67

-67
-67
0

-67
-67
0

-67
-67
0

-67
-67
0

-218
-18
4
-232

-218
-18
4
-232

-173
-23
-22
-218

-173
-23
-22
-218

17
7

17
7

12
6

12
6

Maskiner och inventarier (inkl. skepp)
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
SUMMA deponi
Anslutningsavg. och investeringsbidrag
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets debiterade anslutningsavgifter
Omklassificering, avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

99
177

Utgående ackumulerade avskrivningar
SUMMA anslutningsavg. och investeringsbidrag
SUMMA materiella anläggningstillgångar
Totalt nyanskaffningar

25
-208

25
-208

18
-200

18
-200

11 333

6 289

10 655

5 973

893

782

1 117

675

*Specifikation av nedskrivningar av anläggningstillgångar
Biogasverskamhet
Biogasverksamheten har skrivits ned med 35,2 mkr till beräknat återvinningsvärde på 0,2
mkr med anledning av utförd kassaflödesberäkning av verksamheten.
Brandstation
Brandstationen har skrivits ned med 6,9 mkr till 0 kr då ett rivningsbeslut har fattats för
fastigheten.
Övrigt
Nedskrivning av pågående projekt med 32,1 mkr med anledning av felaktig klassificering
tidigare år.

Not 11 Aktier, andelar,
bostadsrätter och värdepapper
Aktier och andelar i dotterbolag
Luleå Kommunföretag AB

100 %

23

Övriga aktier och andelar
Luleå Näringsliv AB
49 %
Stiftelsen Norrbottensteatern
42 %
Kommuninvest Ek förening
Shorelink AB
7%
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB
27 %
Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB
50 %
Övriga
Långfristiga värdepapper
Bostadsrätter
SUMMA aktier, andelar,
bostadsrätter och värdepapper

Not 12 Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Förlagslån till Kommuninvest
Övriga långfristiga fordringar
SUMMA långfristiga fordringar

0
10
0
10

23

0
0
49
1
2
0
10
1
1
1

0
0
49
1
2
0
0
1
0
1

0
0
49
1
2
0
10
1
0
2

0
0
49
1
2
0
0
1
0
2

65

78

65

78

0
10
0
10

0
10
0
10

0
10
1
11

100
178

Not 13 Förråd mm
Luleå kommun, exploateringsfastigheter
Luleå kommun, övrigt förråd
Luleå Energi AB

10
7
9

10
7
0

10
7
9

10
7
0

Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
SUMMA förråd mm

3
0
0
29

0
0
0
17

3
1
0
30

0
0
0
17

161
390
146
697

54
262
117
433

205
372
151
728

62
267
132
461

2
2

0
2

465
2

0
2

2
607

2
0

2
1 000

2
0

1000
-387
613
613
613
613

0
0
0
0
0
4

1 007
-7
1 000
1 000
1 000
1 469

0
0
0
0
0
4

Not 14 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA kortfristiga fordringar

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Kassa, Plusgiro, Bank
Ändamålsbestämda testamenterade medel
Kortfristiga placeringar
Ändamålsbestämda testamenterade medel
Övriga kortfristiga placeringar
Ingående bokfört värde
Förändring av placeringar
Utgående bokfört värde
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde
SUMMA kassa, bank och kortfristiga placeringar

Not 16 Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Rättning av fel samt förskjutning
Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip
Årets resultat
därav resultatutjämningsreserv
SUMMA eget kapital

7 293
-29
7 264
186
817
7 450

4 443
0
4 443
462
817
4 905

6 732
-8
6 724
569
398
7 293

4 300
0,
4 300
143
398
4 443

* Nya redovisningsregler, K3, för bolagen och redovisning av
reavinster vid kommunens försäljning av tomträtter
Avstämning mot balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen

462

143

101
179

Avgår årets reavinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

0
462

0
143

Not 17 Avsättningar
Avsatt till pensioner
Varav för kommunen avsatt för:
pensionerade
arbetstagare
avgångna
förtroendevalda som inte ingår ovan
löneskatt på pensioner

277

272

258

252

0
0
0
0
0

0
0
0
0
53

0
0
0
0
0

96
78
15
14
49

Övriga avsättningar
Varav avsatt för:
Uppskjutna skatter
Återställande av avfallsdeponi
Övriga avsättningar

310

52

276

57

258
47
4

0
47
5

219
50
7

0
50
7

Pensionsavsättningar inklusive löneskatt
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatt
Ingående avsätning nya förtroendevalda
Övrigt
Utgående avsättning
Aktualiseringsgrad
SUMMA avsättningar
Utflöde avseende deponi kommer att ske etappvis, men
ingen större andel de närmaste åren.
Utflöde avseende pensionsavsättningar sker löpande.
Utflöde avseende testamenterade medel sker löpande.

Not 18 Långfristiga skulder
Långfristiga lån*
Övriga långfristiga skulder
SUMMA långfristiga skulder
* I kommunens finansiella policy framgår hur
kommunens ränte- och kreditrisker, m m behandlas.

Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda intäkter och

587

2 838
80
2 918

469

252
-8
19
6
3
0
0

238
-8
18
2
3
0
-1

272
95%

252
91%

324

100
53
153

341

534

309

3 475
7
3 482

150
5
155

397

318

102
180

upplupna kostnader
Likvida medel kommunala bolag
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA kortfristiga skulder

977
0
356
1 802

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter
Fastighetsinteckningar
SUMMA panter och därmed jämförliga säkerheter

568
369
171
1 449

545
545

762
0
500
1 659

550
389
377
1 634

541
541

Not 21 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller
avsättningar
Pensionsförpliktelser
1 452
Löneskatt på pensionsförpliktelser
351

1 452
351

1 526
370

1 526
370

Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Förändring av löneskatt
Aktualisering
Övrigt

1 896
56
-103
0
-29
-17

1 896
56
-103
0
-29
-17

1 981
23
-79
-17
-4
-8

1 981
23
-79
-17
-4
-8

Utgående avsättning
Aktualiseringsgrad
SUMMA pensionsförpliktelser och löneskatt
som
inte har upptagits bland skulder eller
avsättningar
Utflöde avseende pensionsförpliktelser sker
löpande.

1 803
95%

1 803
95%

1 896
91%

1 896
91%

1 803

1 803

1 896

1 896

Borgensförbindelser
Kommunala bolag
Luleå Kommunföretag AB
Luleå Energi AB
Lulebo AB
Luleå Hamn AB
SUMMA kommunala bolag
Sannolikheten att kommunen måste infria sina
borgensförbindelser bedöms som mycket liten.

100
0
2 485
66
2 651

Förlustansvar egna hem
SUMMA borgensförbindelser
Endast liten del av förlustansvaret behövs infrias.
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
SUMMA övriga ansvarförbindelser

100
0
2 485
66
2 651

1
1

1
2 652

1
1

1
2 652

186
186

0
0

186
186

0
0

103
181

Utflöde avseende hyresgäststyrt underhåll sker
löpande.
Inte hela underhållet kommer att behöva
uppfyllas.
SUMMA ansvarsförbindelser

1 990

4 454

2 083

4 548

Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till
349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
3 098 115 245 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 156 400 345 kronor.
Sannolikheten att kommunen måste infria sina förpliktelser gällande Kommuninvest bedöms som
mycket liten.
Not 22 Inköp av materiella anläggningstillgångar
Luleå kommun
Eliminering friköp tomter Lulebo AB
Luleå Energi AB koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
SUMMA inköp av materiella anläggningstillgångar

750
0
149
155
3
2
2
0
1 061

750
0
0
0
0
0
0
0
750

652
-95
133
453
6
17
1
0
1 167

652
0
0
0
0
0
0
0
652

-13

-12

-59

-103

0

0

-473

0

Not 23 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i
årets resultat
Avskr på avyttringar, nedskrivning och omklassificering
av anl.tillgångar
Reavinst vid försäljning av dotterbolag
SUMMA justering för övr ej likviditetspåverkande poster
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som ingår i årets resultat

-13

-12

-531

-103
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Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Kommunen inklusive koncernen följer lagen om kommunal redovisning samt de
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (exklusive
rekommendation 11.3, materiella anläggningstillgångar till vissa delar, 13.2 om leasingavtal,
rekommendation 18 om intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar till vissa delar och
rekommendation 3.1 redovisning av extraordinära poster och upplysningar för
jämförelseändamål). Avvikelserna kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen
följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Rekommendation 11.3 följs avseende mark där anskaffningsvärdet är känt. Avseende
försäljning av mark med historiska anskaffningsvärden, redovisas realisationsvinster och
realisationsförluster från och med år 2014. Korrigering för realisationsvinster och
realisationsförluster från 2013 och tidigare år är gjord retroaktivt mot eget kapital.
Kommunen tillämpar dessutom principen att utrangera materiella anläggningstillgångar när
de är färdigavskrivna.
Hyres- och leasingavtal ska enligt rekommendation nr 13.2 klassificeras och redovisas
antingen som finansiella eller operationella leasingavtal. I praktiken finns ofta en stor
osäkerhet i vad verkligt värde uppgår till varför man i nuläget väljer att konstatera att alla
avtal tecknade före 2018 klassificeras som operationella även om man kan misstänka att de är
av finansiell karaktär. Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som
operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt
väsentligt inte överförts till kommunen. Upplysningar om leasingkostnader finns i not 2. För
2016 och 2017 har leasingavtal som icke överstiger tre år inte redovisats som leasing i not.
Enligt rekommendation nr 18 ska anslutningsavgifter och investeringsbidrag som avser att
täcka investeringsutgifter initialt redovisas som en skuld som sedan intäktsförs successivt i
takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Skillnad i
redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen kan förekomma på grund av att olika
rekommendationer tillämpas för kommunen respektive bolagen.
Rekommendation 3.1 anger vissa kriterier för att poster ska redovisas som extraordinära
eller jämförelsestörande. Gällande försäljning av tomter, mark och fastigheter så anser
kommunen att detta är normalt förekommande i den ordinarie verksamheten och är därför
inte per automatik att betrakta som jämförelsestörande eller extraordinärt.
Sammanställd redovisning
Kommunen ska i sin sammanställda redovisning tillämpa kommunala
redovisningsprinciper enligt RKR. Bolagen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1. Den största skillnaden är hänförlig till övergången till
komponentavskrivning. I den kommunala sektorn har krav på komponentavskrivning
förtydligats fr.o.m. 2014. Kommunen har under 2016 slutfört arbetet med att
komponentuppdela historiska värden av anläggningstillgångar anskaffade före 2015. För
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anläggningstillgångar aktiverade under 2015 och framåt komponentavskrivning tillämpats
fullt ut.
Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en röstandel
på mer än 50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och
balansräkningar konsolideras i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att
dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden avräknas mot förvärvat eget kapital. I
koncernens egna kapital ingår härmed förutom kommunens egna kapital endast den del av
dotterbolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver hänförs vid
konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, till respektive dotterbolags egna kapital.
Bolag, i vilka kommunen har en ägarandel på mindre än 50 %, betraktas som intresseföretag.
Konsolidering av dessa intressebolag görs inte eftersom dessa endast har marginell betydelse
för kommunkoncernen.
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har 50 % av rösterna, redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet
på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital.
Avsteg från förvärvsmetoden med proportionell konsolidering görs fr o m 2014 på grund av
bolagets marginella beloppsmässiga betydelse för kommunkoncernen.
Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med undantag för Luleå Energikoncernen
där koncernens civilrättsliga årsbokslut konsolideras. Det minoritetsintresse som finns i
Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen
justering har gjorts då det gäller delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta utgör
ett obetydligt värde i koncernen.
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Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inte annat anges
nedan.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker i de fall
tillgången inte kan nyttjas fullt ut för avsett ändamål eller när det finns en extern värdering
som visar på ett lägre värde. I kommunen redovisas investeringsbidrag som en förutbetald
intäkt och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.
Inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdena.
Maskiner och inventarier med en nyttjandeperiod överstigande 3 år och med en
anskaffningskostnad överstigande ett prisbasbelopp aktiveras i balansräkningen. För de
kommunala bolagen gäller den av Skatteverket fastställda gränsen för direktavskrivning.
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för Kommunal
Redovisnings idéskrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider:
Fastigheter och anläggningar

20, 33 och 50 år

Maskiner och inventarier

5 och 10 år

VA-anläggningar

10, 20 och 33 år

Aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående nyanläggningar avskrivs inte.
I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet
förutom för fastigheter som avskrivs fr o m året efter färdigställande.
Anskaffningskostnaden för pågående fastigheter och investeringar som ej är avslutade
aktiveras som pågående nyanläggningar.
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Nedskrivning av aktier
och andelar sker i de fall värdenedgången anses bestående.
Omsättningstillgångar
I lager inneliggande varor värderas till det lägsta av anskaffnings- eller verkligt värde efter
avdrag för inkurans.
Samtliga kundfordringar som är äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För
övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärde.
Fordringar i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Skillnaden mellan bokfört
värde och balansdagens värde resultatförs bland finansiella poster.

108
186

Skulder
Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens säljkurs. Skillnaden mellan bokfört
värde och balansdagens värde resultatförs bland finansiella poster.
Avsättning för deponi
Framtida återställningskostnader för sluttäckning av deponianläggning redovisas som
avsättning. Beräkningen är utförd 2007 och är omprövad därefter. Sluttäckning har påbörjats
i mindre omfattning. Sluttäckning beräknas slutföras när organiskt material brutits ned.
Återställningskostnaderna redovisas som en materiell anläggningstillgång med avskrivning
över deponins användningsperiod.
Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser ingår i posterna avsatt till pensioner, kortfristiga skulder
och ansvarsförbindelser. Som avsättning redovisas förmånsbestämda pensionsförmåner som
intjänats fr o m 1998 samt garanti- och visstidspensioner. Premier för avgiftsbestämda
pensioner intjänade fr o m 1998 utbetalas årligen till externa pensionsförvaltare för
individuell placering. Den individuella delen betalas ut året efter intjänandeåret och
redovisas som en kortfristig skuld. Under ansvarsförbindelser ”pensionsförpliktelser som
inte upptagits bland skulderna och avsättningarna” redovisas de pensionsförmåner som
intjänats före 1998. Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av Kommunernas
Pensionsanstalt KPA. Pensionsförpliktelser, såväl avsättningar som ansvarsförbindelser,
beräknas enligt RIPS 07.
Pensionsförpliktelser för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt
BFN K3. Det innebär att pensionsförpliktelser inte redovisas som ansvarsförbindelser.
VA-verksamhet
Särredovisning sker av VA-verksamhetens resultat och ställning. Verksamhetens
avgiftsuttag som överskrider självkostnaden redovisas som kortfristig skuld och eventuellt
överuttag som förutbetald intäkt.
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Revisionsberättelse
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
E-post: ekonomikontoret@lulea.se
Telefon: 0920-455146
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Ärendenr
2018/297-2.4.3.3

Förslag till beslut gällande Nawruz nyårsfest 2018

Ärendenr 2018/297-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 35 000 kronor för firandet
av det persiska nyåret 2018. Medel anvisas ur representationsanslaget.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige ansöker om ekonomiskt
stöd för firandet av det persiska nyåret, Nawruz. Föreningen kommer att
arrangera en festival den 16 mars 2018 i Kulturens hus som blir det åttonde
offentliga firandet av Nawruz i Luleå.
Föreningen ansöker om 35 000 kronor till genomförandet. Evenemanget är av
vikt för sammanhållning och bevarandet av kultur, språk och traditioner
bland de persisktalande i Sverige. Programmet innehåller kända artister samt
lokala och regionala inslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har de senaste åren beviljat föreningen
35 000 kronor för genomförande av evenemanget.

Beslutsunderlag


Ansökan om bidrag till Nawruz 2018

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Föreningen Afghanskt kulturcentrum
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Afghansk kulturcenter i Norra Sverige
Adress: Rödkallensväg 11
974 35 LULEÅ
Organisation nr: 802469-9244
Tel: 0767821447

Från: Afghansk kulturcenter i Norra Sverige
Till: Luleå Kommun
Ansökan om bidrag 35 000 kr för persiska nyår 1397 (NAURUZFESTIVAL)
Ansökan om bidrag
Hej!
Nauruz är den största högtiden för de persisktalande i världen, oavsett religion och nationell
tillhörighet. Det är en nyårsfest med mycket lång tradition för att fira vårens och solens ankomst
och i år är det enligt afghansk och iransk kalender år 1397 som inträder.
Afghansk kulturcenter i Norra Sverige arrangerar Nauruz festivalen fredag 16 mars 2018 i
kulturens hus. Firandet är av stor vikt för sammanhållningen och bevarandet av kultur, språk
och traditioner bland de persisktalande i Sverige och festligheter sker på många håll i landet.
Detta blir dock det åttonde offentliga arrangemanget av Nauruz i LULEÅ. Evenemanget är
öppet för allmänheten. Ett antal kända artister kommer att stå på scenen, men programmet
innehåller också lokala och regionala inslag.
Artister är:
1: BARAN ARYA en känd populär kvinnlig afghanartist som kommer från London.
2: JALAL MEHRABI . Han är populär hos unga och kommer från Stockholm.
3: SAHEL AZIZI känd artist hos afghaner i Sverige.
Nyårs festivalen Program:
- Festivalen börjar kl. 18.00 med Sverige och Afghanistan national sång.
- En kort film om våren och solen ankomst.
- Tal av Luleå kommun politiker.
- Tal av afghansk kulturcenter ordförande.
- Nauruz traditonel sång rund om en stor gryta där unga pojkar och flickor dansar och sånger.
- (Atan) afghan traditonal dans.
- Kl.20.30 till 21.00 är matrast.
- Pris utdelning bland valde personer (Svenskar och afghaner och de andra nationaletet).
- Konsert: BARAN ARYA, JALAL MEHRABI och SAHEL AZIZI till kl.23.00.
- Det finns teater grupp och dansgrupp när artister tar paus.

191

Kostnader:
Artistgager (tre artister)…………………………… 70,000 kr
Lokal hyran

8,000 kr

Resa ersättning för artister tur och retur.
5 personer …………………………………………………. 20,000 kr
Rekvisita (kläder, mat, affischer och diplom).. 10 000 kr
Hotell för artister och musikaler 8 personer ….10,000 kr
Totalt Skr………………………………………………………………………………………………………..118,000 kr
INTÄKTER:
Luleå kommun:

35.000 kr

Region Norrbotten: 30.000 kr
Integration

15.000 kr

Biljetter:

20.000 kr

Egen insätning

18.000 kr

Afghansk kulturcenter önskar 35,000 kr bidrag från Luleå Kommun.
Afghansk kulturcenter i Norra Svreige
Arif Mohammad/ordförande
2018-02-11 Luleå

Arif Mohammad
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Dataskyddsombud för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Ärendenr 2018/300-2.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Mattias Gotthold till
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mattias Gotthold till
dataskyddsombud för kommunfullmäktiges ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018. Ett av syftena med dataskyddsförordningen är
att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt
till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (EKMR).
Grundläggande bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för
personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av
personuppgifter, såväl i det nu gällande dataskyddsdirektivet 95/46/EU –
vilket har genomförts i Sverige genom personuppgiftslagen – och i den nya
dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av
personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter.
Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse,
förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till. Kommunstyrelsen är en sådan
myndighet.
En myndighet eller offentligt organ måste utse ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgifts-
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ansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får inte
bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till personuppgiftsansvariges
högsta förvaltningsnivå.
Organisation
I Luleå kommun kommer dataskyddsombudet att arbeta med ett
personuppgiftsombud som respektive nämnd ska ha utsett.
Personuppgiftsombuden deltar i nätverk för arbetet kopplat till GDPR samt
ansvarar för att sprida information i sin förvaltning. Personuppgiftsombuden
ska stötta förvaltningen i arbetet med att tillämpa lagstiftningen.
Personuppgiftsombuden ska i sin förvaltning ha kontaktpersoner (tillika
systemförvaltare) som bland annat ansvarar för att förteckna förvaltningens
register i vilka personuppgifter behandlas.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen som i korthet
innebär att personuppgiftslagen ska upphävas och att en ny lag med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska införas.
Dessutom föreslås samtidigt vissa ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen.
Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av
uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är
direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom
hela unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har
varit att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa
dessa till det nya digitala samhället.

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Alla nämnder/förvaltningar
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