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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-18

 

2018/757-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-06-04
Ärendenr 2018/757-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges Kommuner
och Landsting m.fl.

Hid.nr 2018.4187
Inbjudan till KOMMEK, 22 augusti 2018 i Malmö
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§ 86

Medborgarförslag om att arbeta tvåskift på gatu- och 
vägprojekt kommande säsong
Ärendenr 2017/1968-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 236 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kansliet 
har sedan skickat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Förslagsställaren vill minska trafikstörningarna under sommarhalvåret genom 
att alla skulle arbeta 2-skift varje dygn. Förslagsställaren menar att då skulle 
gatuarbetena gå dubbelt så fort och minska störningarna.

Det finns ingen gemensam upphandling för sommarens arbeten eftersom det 
är så många intressenter som gräver och bygger efter våra gator. Det är en 
blandning av projekt från olika verksamheter inom kommunen (gata, Va, 
Park, exploatering) samt trafikverket samt olika fastighetsägare. 

Stadsbyggnadsförvaltningen försöker samordna det vi rår över för att minska 
störningarna. Arbeta två-skift skulle därför fördyra alla projekt och ändå 
skulle det inte gå att undvika alla störningar. Speciellt i centrum skulle många 
klaga på förstörd nattsömn.

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

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2018-03-23 SBF hid 2018.1966
 Beslut kommunfullmäktige 2017-11-20 § 236, KLF änr 2017/1283, SBF hid 

2017.6969
 Medborgarförslag (bilaga), SBF hid 2017.6968

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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 Stadsbyggnadsnämnden 2018-05-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 104

Medborgarförslag om att byta ut nyårsraketer till lasershow 
i Luleå centrum
Ärendenr 2017/2108-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 274 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kansliet 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Förslagsställaren vill att Luleå kommun byter ut fyrverkerier mot en 
lasershow. Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett förslaget och tagit hänsyn 
till en rad olika faktorer som finns beskrivna i Bilaga 1. Det finns ett antal 
hinder för att en lasershow ska vara ett lämpligt alternativ till fyrverkerier. 
Främst utgör vindförhållanden och kyla svårigheter att skapa en lasershow i 
Södra hamn.

Luleå kommun har under många år genomfört ett nyårsfirande med 
fyrverkerier. Under de senaste åren har fler och fler kommuner valt att byta ut 
fyrverkerierna till förmån för andra typer av shower. Istället för att ersätta 
fyrverkerier med en lasershow kommer stadsbyggnadsförvaltningen att 
utveckla nyårsfirandet på andra sätt, med avsikt att minska skador och 
lidande för djur samt minska miljöpåverkan. 

Redan 2017 testade Luleå kommun att utöka kringaktiviteterna under 
nyårsfirandet. Stadsbyggnadsförvaltningen tände grillplatser och bjöd på korv 
och dryck. Även fyra vinterbröllop arrangerades. Dessa blev omtalade och 
uppskattade samt fick mycket uppmärksamhet i media. 

Bröllopen kommer att återkomma då dessa är att beteckna som en succé. 
Grillplatserna och korvgrillningen likaså. Det går även att utöka med ännu 
fler kringaktiviteter. 
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 Stadsbyggnadsnämnden 2018-05-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Det skulle kunna handla om konserter eller andra kulturinslag. Externa 
aktörer kan bjudas in för att ha försäljning av mat och dryck. 
Vinterupplevelser som hundspann, svävare kan vara ett inslag. Isbanan kan 
nyttjas till fackeltåg, ”dinner on ice” och mycket annat. 

Det går alltså att utveckla nyårsfirandet och på så sätt minska betydelsen av 
den show som erbjuds vid tolvslaget. Själva showen går också att förändra 
med till exempel tysta fyrverkerier.

Stadsbyggnadsförvaltningens målsättning är att erbjuda ett nyårsfirande som 
är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Sammanträdet
Projektledare från avdelning Drift & Underhåll föredrar ärendet.

Marja Zackari (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förslag från Marja 
Zackari (S) och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2018-04-19, SBF hid 2018.2466
 Utredning (bilaga), SBF hid 2018.2467
 Beslut kommunfullmäktige 2017-12-18 § 274, KLF  2017/1479, SBF 2017.7649
 Medborgarförslag (bilaga), SBF hid  2018.2226

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Ulrika Hagström 2018-05-23

 
2018/752-1.3.3.1

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari - 
april 2018
Ärendenr 2018/752-1.3.3.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens 
delårsuppföljning för perioden januari till april år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin delårsuppföljning för perioden januari till 
april, se bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över 
kommunstyrelsensen/arbetsmarknadsförvaltningens måluppfyllelse. 
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare. En utmaning för 
arbetsgivare är att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag 
står utanför arbetsmarknaden. 
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden gjort 
insatser för att ta tillvara på nyanländas arbetskraft och Luleå, stödja 
arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. 

Vuxenutbildningen anpassar verksamheten till målgruppen nyanlända och 
sitt utbildningsutbud mot bristyrken. Ett antal yrkesspår som kombineras 
med språkstudier på SFI för en snabbare arbetsmarknadsetablering av 
nyanlända har utvecklats. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor 
fortsätter och ytterligare satsningar är under planering för gruppen 
utrikesfödda med kort utbildning. Målet att öka andelen nyanlända som får 
ett arbete eller en studieplats i samhället bedöms nås. Mätningar visar att 
andelen som går till arbete eller studier efter etableringsperioden ökar. 
Organisatoriska förändringar görs inom verksamheten för 
arbetsmarknadsinsatser för att förbättra resultat av antalet individer som får 
till arbete eller studier. Dessutom består materialet av måluppföljning av 
övriga mål inom styrkortet.

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari-april

Ulrika Hagström
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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••• Delårsrapport 1

Arbetsmarknadsförvaltningen
Jan - april 2018
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KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för delårsuppföljning jan-apr 2018 2(8) 

1 Verksamhetens måluppföljning 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare. Detta kan påverka arbetsgivares 
möjlighet att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att etablera sig på annan ort. En 
utmaning för arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag 
står utanför arbetsmarknaden. KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden 
arbetat aktivt med att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-projekt såsom 
Workplace Luleå, stödja arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. 
Vuxenutbildningens anpassar verksamheten till målgruppen nyanlända och sitt 
utbildningsutbud mot bristyrken så att arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå samt att 
nyanlända får utbildning och stöd att matchas mot arbetsgivarnas behov. En 
företagskoordinator har anställts med mål att stärka samverkan mellan utbildningsvägar 
och näringsliv och insatserna bedöms kunna bidra till att fler arbetstillfällen skapas i Luleå. 

Målet att öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en 
studieplats i samhället, jämfört med 2016 bedöms nås. Mätningar visar att andelen som går 
till arbete eller studier efter etableringsperioden ökar. En överenskommelse har tecknats 
med Arbetsförmedlingen kring nyanländas etablering. Ett antal yrkesspår som kombineras 
med språkstudier på SFI för en snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända har 
utvecklats. Ett annat samverkansuppdrag är Jobbsteget där deltagarna, varav ca 80% är 
utrikesfödda, erbjuds subventionerad anställning i Luleå kommun. Särskilda satsningar på 
kortutbildade kvinnor fortsätter och ytterligare satsningar är under planering för gruppen 
utrikesfödda med kort utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier och 
yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå kommun.  

 

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen ska andelen 
försörjningsstödtagare som går till egen försörjning öka. Under perioden har endast ett lågt 
antal personer anvisats. Arbetsgrupp tillsattes 2017 för att ta fram gemensam process för 
dem som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Arbetet har inte fått den bärkraft 
som givit något resultat i en ökning. Beslut är taget under perioden att Socialförvaltningen 
ser över sina rutiner för anvisning. 

 

KS- Arbetsmarknadsförvaltningen ska förbättra resultat av antalet individer som går till 
arbete eller studier inom arbetsmarknadsinsatserna så att de ska ligga på genomsnittet för 
jämförbara kommuner. Stora organisatoriska förändringar och förbättringar görs i 
verksamheten Fler arbetssökande placeras ut på praktik och subventionerade anställningar 
på förvaltningar med kompetensförsörjningsbehov. Förväntat resultat är att fler ur dessa 
målgrupper skall få fortsatt anställning eller välja studier inom området än genomsnittet av 
de placerade i egna verksamheter. Arbete har pågått för att ta fram tydligare branschspår 
på arbetsmarknadsavdelningen som har bäring på områden med 
kompetensförsörjningsbehov. Koncept för ett strukturerat jobbsökande och 
matchningsarbete i grupp för har tagits fram. Arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningar ger 
arbetsgivare möjlighet att utbilda och matcha arbetskraft mot kompetensbehov 

 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering och som kommer att vara klart senast augusti. 
Aktiva insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gjorts under perioden, vilket gett 
resultat genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser i 
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KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för delårsuppföljning jan-apr 2018 3(8) 

Arbetsmarknadsavdelningens branschtrappa mot vård samt att målet att få fler män till 
omvårdnadsutbildning har nåtts. Även målet att fler kvinnor ska delta i aktiva 
matchningsinsatser mot jobb har nåtts. Förvaltningen har ännu inte nått, men fortsätter 
arbetet med att anvisningen av män respektive kvinnor till förvaltningens egna 
verksamheter skall bli mer jämställt och målet bedöms nås innan årets slut. 

 

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % 
jämfört med 2016. Förvaltningens delmål att minska detta med 10% under bedöms nås och 
insatser har gjort inom mötesteknik och omorganisation av verksamheter som kommer 
bidra till att minska utsläppen. Även lokalutnyttjandet har setts över och förtätning i 
kontorslokaler samt Utnyttjandet av egna lokaler för placering av personer i 
arbetsmarknadsåtgärder har genomförts. 

 

2 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 59 832 192 900    

Verksamhetens kostnader -84 730 -293 465 Nettoinvestering 0 400 

Kapitalkostnader -119 -360    

Nettokostnader -25 017 -100 925    

Kommunbidrag 34 142 102 425 Årsbudget  700 

Resultat 9 125 1 500 Avvikelse  300 

Prognos 

KS- Arbetsmarknadsförvaltning prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr. 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr avseende främst köpta 
utbildningar och tjänster som ej kunnat tillsättas. Central ledning och administration 
prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr främst beroende på lägre kostnader för 
förvaltningschef samt projektmedel som inte förbrukats. 

Budgeterade investeringar i mindre ombyggnation 300 tkr beräknas ej genomföras under 
året. Däremot beräknas inköp inventarier på vuxenutbildningen följa plan och ska 
förbrukas under hösten inför flytt av verksamheten. 
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Utfall 

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Utfall Period Budget Period Avvikelse Omsättning 

CENTRAL LEDNING, ADMINISTRATION och 
PROJEKT 

3232 3952 720 4035 

VUXENUTBILDNING 9996 15882 5886 20266 

gemensamt Vux (adm, syo, bibliotek, lärcentrum, 
ledning mm) 

6384 7004 620  

Projekt -1000 0 1000  

Komvux (GRUV samt Gymnasievux )och Särvux 3753 4406 653  

SFI 1754 2616 862  

Yrkesutbildningar (Yrkesvux, övriga köpta 
yrkesutb, trainee, lärling samt YH) 

-961 1856 2817  

Uppdragsutb samt interkommunalt 66 0 -66  

ARBETSMARKNADS 0CH SYSSELSÄTTNINGS 
AVD 

11599 14202 2603 32283 

gemensamma kostn AMA 3371 3741 370  

sociala företag 391 383 -8  

Arbetsmarknadsåtgärder 1990 1762 -228  

Sysselsättningsverksamheter 5395 4793 -602  

Feriejobb 452 3523 3071  

FLYKTINGMOTTAGNING 189 105 -84 12476 

ENSAMKOMMANDE BARN 0 0 0 15789 

TOTALT 25016 34141 9125 84849 

  

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar ett överskott på 9,1 mkr. 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 5,9 mkr. Köpta utbildningar och 
yrkesutbildningar redovisar ett överskott på 2,8 mkr till följd av att vissa statliga bidragen 
redan utbetalats och ännu ej förbrukats.  1 mkr är projektmedel som inkommit som ej börjat 
förbrukas. Resterande överskott 2,1 mkr beror på högre bidrag från migrationsverket är 
budgeterat samt ej tillsatta tjänster. 

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott på 2,6 mkr. Feriejobbsverksamheten 
bedrivs endast under jun-aug och redovisar därför ett överskott mot periodbudgeten med 
3,0 mkr. Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett underskott på 0,4 mkr delvis 
pga av eftersläpning av intäkter från AF. 

Central ledning och administration redovisar ett överskott på 0,7 mkr främst beroende på 
överskott av projektmedel samt lägre kostnader för förvaltningschef än budgeterat. 

Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett 
kommunanslag på 315 tkr för. Bruttokostnaden för perioden var 12,5 mkr varav 6,1 mkr 
hänförs till nettokostnader för bostäder. Alla kostnader finansierades av Migrationsverkets 
bidrag. 
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3 Styrkort  

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

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

 Lokalutnyttjandet ska effektiviseras 

 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

 Öka andelen studerande som klarar sina studier inom vuxenutbildningen 

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

4 Analys  

Mål Analys 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år 
(2018-2020) 

Arbetsmarknaden i Luleå är under perioden fortsatt god. Många 
arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera på grund av 
arbetskraftsbrist med rätt kompetens. Detta kan påverka 
möjligheterna att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att 
etablera sig på annan ort. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar under perioden aktivt 
med att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-
projekt, exempelvis Workplace Luleå som stödjer arbetsgivarna 
att matcha nyanlända mot vakanser. 

Vuxenutbildningens anpassar verksamheten till målgruppen 
nyanlända och sitt utbildningsutbud mot bristyrken. På så sätt 
bidrar man till att arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå samt 
att nyanlända får utbildning och stöd att matchas mot 
arbetsgivarnas behov. Därmed möjliggörs att fler arbetstillfällen 
skapas och tillsätts så att arbetsgivare kan expandera och 
upprätthålla sin verksamhet. 

En företagskoordinator har anställts med mål att stärka 
samverkan mellan och utbildningsvägar och näringsliv. 

Vuxenutbildningen bör ses som en viktig resurs vid 
nyetableringar då kompetensutveckling av personal efterfrågas. 
Detta kan utvecklas ytterligare under året. 

Effektutvärdering av vissa insatser är påbörjad men det är för 
tidigt att utläsa resultatet. 
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 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört 
med 2016 

Under perioden har förvaltningsledningen och utvecklarna på 
projekt- och utvecklingsavdelningen gått igenom ett 
kommungemensamt stöd för hållbar jämställdhetsintegrering. En 
nulägesbeskrivning av Arbetsmarknadsförvaltningens 
jämställdhetsintegrering kommer att genomföras tidigt i period 
två som underlag för den handlingsplan som skall vara färdig att 
arbeta utifrån senast augusti 2018. 

Aktiva insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gett 
resultat genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser i 
Arbetsmarknadsavdelningens branschtrappa mot vård (42% 
män) samt att målet för att få fler män till omvårdnadsutbildning 
har nåtts. (22% män) 

Fler kvinnor än män har anvisats till aktiva matchningsinsatser 
mot jobb är föregående år. Utfallet hur många som gått till arbete 
eller studier går först att utläsa period 2. 

  

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett 
arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

Etableringsuppdraget då man räknas som nyanländ är ett statligt 
ansvar som handhas av Arbetsförmedlingen. Målet är att andelen 
som går till jobb eller studier ska öka från 38% till 42% år 2018. 
För perioden var andelen som gick till jobb eller studier 47,4% 
vilket tyder på att målet kommer att nås. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltning har i under perioden utökat 
samarbetet med Arbetsförmedlingen genom bland annat 
överenskommelsen som tecknats för 2018 kring nyanländas 
etablering. KS-Arbetsmarknadsförvaltning har utarbetat ett antal 
yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI för en 
snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända. 

Ett annat samverkansuppdrag är Jobbsteget där deltagaren 
erbjuds subventionerad anställning i Luleå kommun varav 
ca 80% av deltagarna är utrikesfödda. Under perioden har 34% 
gått till arbete eller studier från satsningen. 

Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter och 
ytterligare satsningar är under planering för gruppen 
utrikesfödda med kort utbildning där kommunal praktik 
kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken 
främst inom Luleå kommun. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med ett flertal 
förvaltningar kring åtgärden extratjänster. Under perioden finns 
totalt 81 personer utplacerade på subventionerade anställningar i 
Luleå kommun. 46 % av dessa är utrikesfödda.  Ett fortsatt arbete 
med samverkan med förvaltningar och bolag i Luleå kommun för 
att ta emot nyanlända personer på språkträningspraktik eller 
subventionerade anställningar behöver ses över under 
kommande period. 

  

  

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna 
resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

Totala Koldioxidutsläppet för resor under första kvartalet har inte 
kunnat mätas. Däremot har kostnaderna för resor med egen bil 
minskat med 35% och transporter med flyg, buss mm minskat 
med 25% i jämförelse med föregående år. 

Vuxenutbildningen samlokaliseras och Arbetsmarknaden 
verksamhet på Ormberget avvecklas vilket innebär minskade 
transporter av personal och deltagare i verksamheterna. 

Skypemöten används regelbundet istället för interna platsbundna 
möten inom förvaltningen. 

Eftersom ingen mätning av totalt koldioxidutsläpp har kunnat 
göras råder en viss osäkerhet om målet kommer att nås. 
uträkning av minskning av koldioxidutsläpp görs senast vid 
årsredovisningen 2018. Men bedömningen att delmålet för 2018 
nås. 
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 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå 
kommuns äldre befolkning 

Mötesplats Hertsön är en arbetsmarknadsverksamhet med en 
möteslokal som bland annat tar emot äldre som är i behov av 
sällskap och aktiviteter. 

Ledsagarservice som ingår i arbetsmarknadsavdelningens 
branschtrappa mot vård och omsorg erbjuder service till äldre, 
bland annat att transportera till och från läkarbesök, promenader 
m.m. Hembesök görs i mån av tid och kompetens 

Fixarn i Råneå är en arbetsmarknadsinsats för arbetslösa som gör 
hembesök och stöttar äldre i deras ordinarie boenden. 

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

Osäkert om målet kan nås under 2018. 

Stora förändringar och förbättringar görs i verksamheten men det 
kan ta tid innan genomslag visar sig i resultatet. 

Åtgärder: 

Fler arbetssökande placeras ut på praktik och subventionerade 
anställningar på förvaltningar med kompetensförsörjningsbehov. 
Extratjänster och Jobbsteget placerar främst på förvaltningar 
vilket har ökat andelen med anställningsstöd på framför allt 
socialförvaltningen. Förväntat resultat är att fler ur dessa 
målgrupper skall få fortsatt anställning eller välja studier inom 
området än genomsnittet av de placerade i egna verksamheter. 

Sedan Luleåmodellen påbörjades har 53 personer avslutats och av 
dem har 6 stycken gått till osubventionerad anställning och 6 till 
subventionerad anställning utanför kommunen vilket utgör 
22,6% av avgångarna. 

Under perioden har ett fortsatt arbete pågått för att ta fram 
tydligare branschspår på arbetsmarknadsavdelningen som har 
bäring på områden med kompetensförsörjningsbehov. I dagsläget 
finns spår mot vård, mark och anläggning, kök/café och butik. 
Fler anvisas till subventionerade anställningar på kommunala 
förvaltningar istället för i egna verksamheter. Verksamheterna 
omlokaliseras och effektiviseras. 

Under perioden har en arbetsgrupp med jobbagent och 
arbetsmarknadskonsulter tagit fram koncept för ett strukturerat 
jobbsökande och matchningsarbete i grupp för deltagarna som 
utvärderats med goda resultat. Arbetsplatsförlagda 
lärlingsutbildningar ger arbetsgivare möjlighet att utbilda och 
matcha arbetskraft mot kompetensbehov 

  

  

  

 Lokalutnyttjandet ska effektiviseras Utnyttjandet av egna lokaler för placering av personer i 
arbetsmarknadsåtgärder har sjunkit från 18,3 till 15,7 i jämförelse 
med år 2016. Anledningen är att fler personer placerats i 
ordinarie lokaler ute på förvaltningarna. Lokalutnyttjandet av 
egna avsatta lokaler för personer i arbetsmarknadsåtgärder har 
däremot höjts eftersom antalet placerade har sjunkit men 
lokalytorna är de samma. I september avyttras Ormberget vilket 
minskar lokalutnyttjandet ytterligare. 

Målet att minska kontorsytan per anställd från 26,7 kvm/anst 
2016 till 25,8 har redan nåtts med förtätningar och omvandling av 
möteslokaler till kontor. I budgeten finns pengar för ytterligare 
ombyggnationer men i dagsläget har förvaltningen inget behov 
av fler kontorsarbetsplatser. 

 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. KS-arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden arbetat 
aktivt med att prova och utveckla olika former av kollegial 
handledning samt arbetslagsutveckling. 

Andelen arbetsplatser som hälsodiplomerats har ökat under 
perioden och förväntas nå målet på minst 50% vid årets utgång 
och 100% före utgången av 2019. 

Sjuktalen har under perioden varit högre än målsättningen men 
förväntas gå ner under året. Frisktalet har däremot ökat under 
perioden vilket tyder på att korttidssjukfrånvaron sjunker. 
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 Öka andelen studerande som klarar sina studier inom 
vuxenutbildningen 

Osäkert råder om målet nås. Målet påverkas av att en god 
arbetsmarknad ofta ger mer avbrott. Andelen avbrott har dock 
minskat jämfört med samma period föregående år. 

Målet är svårt att mäta pga av att systemet mäter de som påbörjat 
under året och att de kan avsluta senare än år 2018. Nya tydligare 
mätetal bör tas fram. 

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

Utfall period 1: 

Under period 1 har endast 6 personer anvisats varav ingen ännu 
gått vidare till arbete eller studier. (2017 17%, 2016 3%) 

Av de bidragstagare som av Socialförvaltningen anvisats till 
Arbetsmarknadsavdelningen i projektet Luleåmodellen under 
2017 har 22,6 % avslutats till arbete eller studier under period 1 år 
2018. 

Åtgärd: 

Arbetsgrupp tillsattes 2017 för att ta fram gemensam process för 
dem som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. 
Arbetet har inte fått den bärkraft som givit något resultat i en 
ökning. Beslut är taget under perioden att Socialförvaltningen ser 
över sina rutiner för anvisning. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kvalitet & Samhällsutveckling Ärendenr
Annica Brännmark 2018-05-22

 
2018/791-2.4.0.2

Förslag till beslut gällande kvalitet & samhällsutvecklings 
delårsuppföljning januari-april 2018
Ärendenr 2018/791-2.4.0.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvalitet & samhällsutvecklings 
delårsuppföljning januari-april 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Staben för 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 mot Vision Luleå 2050.  Utifrån den analys som har gjorts över årets 
första fyra månader bedöms måluppfyllelsen vid årets slut som god. 

Arbetet med översiktsplan och utvecklingsplaner pågår med vissa förseningar 
kopplat till resursbrist. Fler jobb-projektet bedöms kunna överträffa målet om 
nya jobb via nyetableringar. 
I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhetsperspektivet 
synliggjorts i kommunövergripande processer för styrning, ledning och 
kvalitetsutveckling. 

När det gäller resurser så har en tjänst försvunnit från kvalitet & 
samhällsutveckling och en pensionsavgång har ännu inte kunnat 
återrekryterats. Det finns därför risker kopplat till hög arbetsbelastning och 
obalans mellan uppdrag och tillgängliga resurser som behöver bevakas och 
hanteras. När det gäller stabens uppdrag är det ännu inte tydligt definierat. 
Därför har en enklare kartläggning gjorts under våren för att få en överblick 
av inkommande ärenden till kvalitet & samhällsutveckling. Kartläggningen 
visar på ett behov av en tydligare struktur och ansvarsfördelning. 

Den ekonomiska prognosen visar att budgeten kommer hållas.  

Beslutsunderlag
 Kvalitet & samhällsutvecklings delårsuppföljning januari-april 2018 

Anna Lind Wikblad
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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SIDA │3 
 

Uppdrag 

Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, för-
valtningar 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 utvecklingsverksam-
heten för Luleå kommuns politiker, tjänstemän och bolag. Arbetet med kvalitetsutveckling ska präglas 
av kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga förbättringar, processfokus, faktabaserade beslut och 
ett utvecklande ledarskap. 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  

• Stadsutveckling  

• Landsbygdsutveckling  

• Internationellt arbete  

• Kvalitets- och verksamhetsutveckling  
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SIDA │4 
 

Verksamhetens måluppföljning 

Utifrån den analys som gjort över årets första fyra månader bedöms måluppfyllelsen vid årets slut som 
god. Arbetet med översiktsplan och utvecklingsplaner pågår med vissa förseningar kopplat till resurs-
brist. Fler jobb-projektet bedöms kunna överträffa målet om nya jobb via nyetableringar. 
 

I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhetsperspektivet synliggjorts i kommunöver-
gripande processer för styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Utveckling av stöd och nya arbetssätt i 
ordinarie ledningssystem är pågående. Ett stöd och checklista för hållbar jämställdhetsintegrering är 
utvecklad inom ramen för SKL:s projekt Modellkommuner. Test har genomförts på socialförvaltningen 
som är pilot i detta arbete. Nu implementeras checklistan som en modul i kommunens uppföljnings-
system och således ett stöd till ordinarie uppföljning för socialförvaltningen. Detta är ett arbetssätt har 
som syfte att spridas till andra verksamheter under året. 
 

När det gäller arbetet med att minska verksamheternas egna resor har KSAM identifierat var den 
största förbättringspotentialen finns. Den långväga resa som är enklast att ersätta med fossilfritt 
alternativ är sträckan Luleå-Stockholm. 2017 gjordes 3,6 % av KSAM:s resor mellan Luleå-Stockholm 
med tåg. För få resor har gjorts hittills för att kunna göra jämförelser med 2018. KSAM fortsätter att 
följa upp detta.  
 

När det gäller resurser har en tjänst försvunnit från KSAM och en pensionsavgång har ännu inte kunnat 
återrekryterats. Det finns därför risker kopplat till hög arbetsbelastning och obalans mellan uppdrag 
och tillgängliga resurser som behöver bevakas och hanteras. När det gäller stabens uppdrag är det 
ännu inte tydligt definierat. Därför har en enklare kartläggning gjorts under våren för att få en över-
blick av inkommande ärenden till KSAM. Kartläggningen visar på ett behov av en tydligare struktur och 
ansvarsfördelning.  

Den ekonomiska prognosen visar att budgeten kommer hållas.   
 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter      

Verksamhetens kostnader -31 213 -81 210 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader -54 -190    

Nettokostnader -31 267 -81 400    

Kommunbidrag 27 074 81 221 Årsbudget   

Resultat -4 193 -179 Avvikelse   

 

KSAM:s ekonomi består av två delar. Dels den driftsbudget KSAM har. Dvs. ansvaren 10100000, 
10200000 och 10300000. Det är dessa medel som KSAM har en direkt påverkan på. Det är den mindre 
delen av budgeten, cirka 26 mkr. Dels ansvaren 10400000 och 10500000 där externa aktörers verk-
samhet påverkar utfallet. KSAM förmedlar endast kommunens ekonomiska del i dessa verksamheter. 
Erfarenhetsmässigt kommer denna budget att utökas under året som en följd av nya beslut om 
kommunala projektmedel. 

Att utfallet redan efter fyra månader tagit så stor del av budget beror på att bidrag i stor utsträckning 
har rekvirerats efter beslut om projektmedel som fattats tidigare år. Arbetet inom KSAM:s ansvars-
område pågår i huvudsak enligt plan och budgeten för året bör kunna hållas med ett mindre överdrag 
på cirka 180 000 kronor beroende på att KSAM:s bidrag till servicekontoret blev högre än budgeterat. 

24



STAB KVALITET OCH SAMHÄLLSUTVECKLING   DELÅRSUPPFÖLJNING JAN-APR 2018 

SIDA │5 
 

Prognos av måluppfyllelse vid årets slut 

 Mål 2018 

KF 
Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018 - 2020) 

KF 
 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

KF 
 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, 

jämfört med 2016. 

KF 
 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 

2016 

KF 
 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

KSAM 
 Omvärldsbevakning sker kontinuerligt och analyser är relevanta och användbara 

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

efterfrågat 

KSAM 
 Det finns goda förutsättningar för delaktighet samt för samverkan internationellt, med samhällets 

aktörer och inom koncernen 

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

KSAM 
 Översiktsplanens intentioner genomsyrar samtliga genomförandeprocesser 

KSAM 
 Projekt, processer och utredningar leds och stöttas med mål- och resultatfokus 

KSAM 
 KSAMs roll och uppdrag är tydligt, känt och uppskattat inom kommunkoncernen 

KSAM 
 God och hälsosam arbetsmiljö 

  

Bild från www.lulea.se 
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Kommentar till prognos över måluppfyllelsen  

Mål 2018 Kommentar 

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 
nettoökning per år (2018 - 2020) 

Statistik för 2018 kommer först 2019, så bedömning under 2018 
är preliminär. Byggandet av infrastruktur och bostäder fortsätter. 
Planberedskapen för industrimark är ansträngd på grund av 
begränsad VA-kapacitet. Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte 
att etablera nya företag i Luleå som ger minst 200 nya jobb under 
en treårsperiod, går enligt plan. 

 

 Minska identifierad ojämställdhet i 
verksamheten, jämfört med 2016 

 

KSAM har dubbla roller för att bidra till målet. Det övergripande 
ansvaret att leda och stödja kommunens verksamheter pågår 
enligt plan. Men att identifierar ojämställdhet i KSAMS egna 
processer och visa på resultat behöver mer tid i en ny 
organisation.  

I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhets-
perspektivet synliggjorts i kommunövergripande processer för 
styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Utveckling av stöd och 
nya arbetssätt i ordinarie ledningssystem är pågående. 

Ett stöd och checklista för hållbar jämställdhetsintegrering är 
utvecklad inom ramen för SKL:s projekt Modellkommuner. Test 
har genomförts på socialförvaltningen som är pilot i detta arbete. 
Nu implementeras checklistan som en modul i kommunens upp-
följningssystem (stratsys) och stöd till ordinarie uppföljning för 
socialförvaltningen för att sedan spridas till andra verksamheter 
under året. 

Rutiner finns för jämställt genomförande av medborgardialoger 
samt av byggdialogen. Stickprov för att följa upp resultat kommer 
att genomföras inför DR2. 

Projektledning av Luleås värdskap för Forum Jämställdhet 2019 
pågår. En samlande kraft för kommunikation kring Luleå och 
Norrbottens jämställdhetsarbete och som kompetensutveckling 
för kommunens medarbetare (antal kv/m). 

 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på 
kvinnor, som får ett arbete eller en 
studieplats i samhället, jämfört med 
2016. 

KSAM stöttar integration genom att fördela medel till projekt via 
integrationsmedel, sociala investeringar samt folkhälsomedel. 

 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från 
verksamheternas egna resor minska med 
minst 20 % jämfört med 2016 

 

För KSAM kan jämförelse med 2016 inte göras, staben skapades 
2017. Den största klimatpåverkan är de resor som görs med flyg. 
Den långväga resa som är enklast att ersätta med fossilfritt 
alternativ är sträckan Luleå-Stockholm. 2017 gjordes 3,6% av 
KSAMs resor mellan Luleå-Stockholm med tåg. För få resor har 
gjorts hittills för att kunna göra jämförelser med 2018. 
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 Trygghet, välbefinnande och 
delaktighet ska öka hos Luleå kommuns 
äldre befolkning 

KSAMs roll är på övergripande nivå, perspektivet hanteras i det 
strategiska arbetet med översiktsplan/utvecklingsplaner, vid 
medborgardialoger/trygghetsvandringar samt i utvecklingen av 
service på landsbygden. 

 

 Omvärldsbevakning sker kontinuerligt 
och analyser är relevanta och användbara 

Omvärldsbevakning- och analys sker kontinuerligt och 
sammanställning inför 2019 planeras under hösten. En utvecklad 
process för omvärldsanalys är under framtagande under 2018. 

 

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

Hittills under året har efterfrågan på stöd från KSAM ökat, främst 
inom kvalitetsområdet och det internationella arbetet. Exempel 
är stöd vid ett flertal förvaltningars planeringsdagar, stöd i 
arbetssätt & verktyg för verksamhetsutveckling, större stads-
utvecklingsprojekt, projektledning för översyn av styrsystem samt 
förändrad förvaltningsorganisation. Rutin för att omhänderta 
förvaltningarnas och bolagens efterfrågan har tagits fram och 
används nu av kvalitetsstrategerna.  

 

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

Arbete sker enligt plan, bl a pågår utvärdering av politiska 
råd/kommittéer, framtagande av samverkansöverenskommelse 
med civila samhället i Luleå samt utveckling av samverkan inom 
det arktiska området (främst Uleåborg och Tromsö). 

 

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

 

Arbete sker enligt plan. Under året ska bl a nya reglementen för 
samtliga nämnder tas fram, nya långsiktiga mål för samhälls-
utvecklingen samrådas (via översiktsplanen) samt plan- och 
budgetprocessen färdigställas. En processhandbok för kommunen 
är fastställd under april. Det pågår även ett arbete med att 
identifiera och namnsätta kommunens övergripande styr och 
stödprocesser.  

 

 Översiktsplanens intentioner 
genomsyrar samtliga 
genomförandeprocesser 

Minst tre stickprov ska göras under året, hittills är genomslag av 
ÖP säkerställt i processerna för utvecklingsplaner, byggdialogen, 
projektfinansiering samt i den nya arbetsstrukturen för lokal 
lägesbild som görs tillsammans med polisen. 

 

 Projekt, processer och utredningar 
leds och stöttas med mål- och 
resultatfokus 

Arbete pågår enligt plan. När det gäller arbetet med 
utvecklingsplaner ska minst två färdigställas under året.   
 

KSAM har även roller som projektledare i större förändrings-
projekt, ex nämnds och förvaltningssammanslagningar. Dessa 
drivs i nära samarbete med uppdragsgivarna och det finns ett 
stort resultatfokus i dessa förbättringsprojekt.  
 

En stor del av kvalitetsstrategernas roll är att utveckla verksam-
heternas arbete med processutveckling. En processhandbok har 
tagits fram för att underlätta för de förvaltningar som vill arbeta 
med ständiga förbättringar via att se över sina flöden.  I 
handboken betonas vikten av att bedriva utveckling med ett 

27



STAB KVALITET OCH SAMHÄLLSUTVECKLING   DELÅRSUPPFÖLJNING JAN-APR 2018 

SIDA │8 
 

Mål 2018 Kommentar 

tydligt fokus på dem vi finns till, dvs skapa ett värde till de som 
ska använda våra tjänster. I handboken finns även avsnitt som 
behandlar förbättringsmål och resultatfokus.  

 

 KSAMs roll och uppdrag är tydligt, 
känt och uppskattat inom 
kommunkoncernen 

Kundundersökning är planerad till hösten. Det görs även en viss 
del löpande utvärdering av KSAM insats i förvaltningarnas arbete 
med verksamhetsutveckling.  

 God och hälsosam arbetsmiljö Första utvärderingen av arbetsmiljön planeras under maj-juni. 
Medarbetare som deltar i arbetet med utvecklingsplaner har 
under våren haft en mycket hög arbetsbelastning, åtgärder för att 
minska belastningen är påbörjade. Under våren har tre sociala 
aktiviteter genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Eriksson i samtal med representanter från civilsamhället i samband med dialogmöte den 25 april.  
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2018/736-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens delårsuppföljning 
januari-april 2018
Ärendenr 2018/736-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
delårsuppföljning januari-april 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sin delårsuppföljning 
januari-april 2018 enligt de rutiner som gäller för Luleå kommun. 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade 
insatser för att nå målen i styrkorten indikerar att samtliga mål utom ett 
kommer att nås vid årets slut. Kommunledningsförvaltningen arbetar för att 
kunna erbjuda praktikplatser för nyanlända kvinnor men kommer troligtvis 
inte att nå upp till målet. 

Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. För helåret 
prognostiserar kommunledningsförvaltningen ett positivt resultat jämfört 
kommunbidraget med 1,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens delårsuppföljning januari-april 2018

Hanna Westergaard
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kontor 
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1 Verksamhetens måluppföljning

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamhetens sju 
kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser 
för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer att nås vid årets 
slut. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

2 Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 36 263 104 692

Verksamhetens kostnader -81 505 -255 715 Nettoinvestering 16 735 40 300

Kapitalkostnader -5 730 -26 146

Nettokostnader -50 972 -177 169

Kommunbidrag 59 390 178 169 Årsbudget 43 300

Resultat 8 418 1 000 Avvikelse 3 000

Kommentar utfall

Utfall per 0430 ligger 8,4 mkr bättre än periodbudget. Kommunbidraget har utökats med de 
projektmedel (31,5 mkr) som ombudgeteras från 2017 till 2018. Dessa projektmedel, som 
ännu inte nyttjas i full omfattning, är den i sig främsta orsaken till det positiva 
periodresultatet. I övrigt är det IT-verksamheten som uppvisar ett större positivt 
periodresultat (2,4 mkr). Det beror på en eftersläpning av kapitalkostnader för utbytta 
datorer och investeringar avseende IT-infrastruktur.

Kommentar prognos

För helåret prognostiserar KLF ett positivt resultat jämfört kommunbidraget med 1,0 
miljoner kronor. I det prognostiserade överskottet finns såväl underskott som överskott. 
Avgifter till kommunförbundet är underfinansierad (0,3 mkr), detsamma gäller 
försäkringar (0,6 mkr). Den förvaltningsövergripande budgeten (inklusive projektmedlen) 
förväntas täcka nämnda underskott samt generera ett visst överskott. Överskott kan 
hänföras till anslag för utökad inköpsverksamhet och vissa projektanslag. 

Kommentar utfall investeringar 

Merparten av investeringsbudgeten avser IT-verksamheten. Utbytet av datorer pågår och 
utfallet för perioden ligger f.n. högre än budget. Investeringsbudgeten för det 
administrativa samordningsprojektet kommer inte att nyttjas vilket medför ett 
periodöverskott med 2 mkr. 

Kommentar prognos investeringar 

Merparten (40 mkr) av investeringsbudgeten avser IT-verksamheten. P.g.a. att det stora 
datorutbytet inte är slutfört råder en viss osäkerhet om investeringsvolymen. I dagsläget 
förväntas dock budgeten förbrukas. De investeringsmedel (3,0 mkr) som avsatts för det 
administrativa samordningsprojektet kommer inte att förbrukas, vilket förväntas ge ett 
totalt prognostiserat överskott med 3,0 mkr. 
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3 Styrkort 

Mål

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

 Förbättrad tillgänglighet via telefoni och e-post

 Alla arbetsplatser inom KLF ska vara hälsodiplomerade

 Öka Skype-användandet

4 Analys 

Mål Analys

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år 
(2018-2020)

Ett flertal aktiviteter kopplade till platsmarknadsföringen har 
genomförts. Kommunikationskontoret deltar i arbetet med att se 
över arbetsgivarvarumärket samt i jobbskapande aktiviteter som 
exempelvis Hemlängtan.

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört 
med 2016

Kartläggning av en jämställd budget planeras att genomföras 
under september 2018 via Forum Jämställdhet med inriktning 
mot jämställhetsbudgetering. Målgruppen är ekonomer med 
inriktning av analys mot utvald sektor.
Utbildning i jämställdhetsintegrering har genomförts och 
förvaltningen gör löpande analyser av jämställdhetsarbetet. 
Exempel på arbete som pågår är översyn av våra styrande 
dokument, könsfördelning IT-support, hur vi arbetar med 
jämställd kommunikation och nedlagd tid för 
konsumentvägledning.
Kompletterande statistik har begärts från konsumentverket 
gällande konsumentvägledning för att kunna göra bättre 
analyser. Utåtriktat arbete ska mätas från 1 maj.
Stadsarkivet har tagit fram mål för det publika bildarkivet, vilket 
innebär att varannan publicering belyser kvinnornas historia. 
Först ut har varit "Annas Antnäs".
Två styrande dokument är utvalda för särskild granskning 
utifrån ett utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det riktlinjer för 
kundservice samt pågående revidering av arbetsmiljö- och 
personalpolicy. Med hjälp av ett antal frågor från ”Jämställda 
styrdokument” ska en analys göras och med förslag till 
förbättringar. Detta arbete kan även användas i ett nästa steg för 
att ha detta som underlag för jämställdhetsintegrering utifrån 
våra jämställdhetsmål.
 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett 
arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

Vi undersöker möjligheten att erbjuda praktikplats vid 
Medborgarkontoret i Råneå, men vi har inte lyckats hitta någon.
Stadsarkivet har en praktikant men inte ur kategorin nyanlända 
kvinnor.

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna 
resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

Utbildning i Skype har genomförts och digitala mötesformer 
prioriteras i första hand när detta erbjuds.
Uppföljning och analys av resor i tjänsten görs i samband med 
delåruppföljning 2.

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå 
kommuns äldre befolkning

Kommunledningsförvaltningens vill utveckla fler digitala 
mötesplatser med politik och medborgare för en ökad delaktighet 
för Luleås äldre befolkningen. Målet är att skapa 3 digitala möten 
riktade mot äldre genom chatt under året och en är hittills 
genomförd.
Luleå kommuns nya kundcenter kommer att kunna erbjuda ökad 
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Mål Analys

tillgänglighet och bra bemötande via telefon och andra kanaler.

 Förbättrad tillgänglighet via telefoni och e-post Rapporten av servicemätning via telefon och epost, gjord av 
Profitel 2017 (KKIK, Kommunens Kvalitet I Korthet) visar 
följande:

 83 % av e-posten besvarades inom två dygn, snittet för 
andra kommuner är 89 %. 9 % av breven blev 
obesvarade inom två veckor eller besvarades inte alls. 
Resultat är lägre än genomsnittet.

 För svarstid till kommunens huvudnummer ligger 
Luleå på plats 45 i mätningen. 80% fick svar inom 30 
sekunder. Drygt 90% fick svar inom 60 sekunder. 
Resultat är högre än genomsnittet.

 Ca 50% fick svar via telefon vid kontaktförsök utanför 
vårt huvudnummer. Resultatet är i nivå med 
genomsnittet för kommuner som inte har ett 
kundcenter.

Kundcenter
1 mars 2018 startade kundcenter som erbjuder en väg in till Luleå 
kommun. Målet är att öka tillgänglighet och servicenivå.
I riktlinjen för kundservice (fastslagen jan 2018) har kommunen 
som servicemål att kundcenter ska kunna svara direkt på 70% av 
totalt inkomna frågor. Minst 90% av alla samtal ska besvaras 
inom högst 5 minuter.
Egna resultat 2018:

 En lösningsgrad för mars-april på 67,5% (mål 70%)
 I mars inkom 22 295 st telefonsamtal och 76% 

besvarades
Kötiderna till kundcenter har varit något högre än målsättningen 
och flera förbättringsinsatser är startade. Positivt är att 
kundcenter redan nu nästan når målet för att svara på 70% av 
frågorna direkt. Detta medför automatiskt lite längre kötider.

 Alla arbetsplatser inom KLF ska vara hälsodiplomerade Förvaltningen ska under 2018 genomföra en utbildningsinsats i 
metod för hälsodiplomering samt upprätta handlingsplaner för 
diplomering. Bedömningen är att målet med 25 % av alla kontor i 
förvaltningen ska vara hälsodiplomerade bör nås innan utgången 
av 2018.

 Öka Skype-användandet Idag används skype så ofta som möjlighet finns. Dessutom deltar 
vi via webbseminarier när vi har möten med SKL. Digitala möten 
är alltid förstahandsalternativet.
Mätning av Skype-användningen för hela KLF sker vid varje 
delårsrapport. För kvartal 1 2018 har 267 möten genomförs inom 
KLF, totalt 1239 för hela kommunen.
Jämförelsetal 2017:

2017 KLF Totalt

Q1 382 705

Q2 364 699

Q3 297 704

Q4 380 702

Värdena för KLF är lägre jämfört med samma period under 
föregående år, men betydligt fler utanför KLF har börjat använda 
Skype, främst SBF och BUF.

Jan - april 2018
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Förslag till beslut gällande Luleå kommuns delårsrapport 1 
2018
Ärendenr 2018/711-2.4.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2018-04-30.
2. Bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2018 års budget med 

totalt 38 496 tkr enligt bilaga, avseende årets löneöversyn.
3. Stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag avseende tidigare tillskjuten 

underskottstäckning för biogasverksamheten minskas med 3 000 tkr.
4. Kommunbidrag omfördelas med 217 tkr från 

arbetsmarknadsförvaltningen till fritidsnämnden på grund av 
övertagande av hyresavtal avseende Ormbergsstugan. 

5. Fritidsnämnden tillåts, under förutsättning av en negativ avvikelse 
mot kommunbidraget för helåret 2018, nyttja för nämndens 
resultatutjämningsfond högst 500 tkr för ökade kostnader för projektet 
”en väg in”.

6. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag för 2018 utökas med 
340 tkr för satsning på en forskarskola tillsammans med Luleå tekniska 
universitet, Region Norrbotten samt Bodens kommun. För 2019 och 
framåt hänskjuts frågan till arbetet med strategisk plan och budget.

7. Kommunbidrag för berörda nämnder/förvaltningar på grund av 
bildandet av servicekontoret under 2018 omfördelas till 
kommunledningsförvaltningen om 30 971 tkr enligt tabell.

8. Avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om utökad driftbudget 
avseende effekter av investeringar inom verksamheterna trafik och 
park.

9. Kommunbidrag omfördelas från kommunledningsförvaltningen till 
överförmyndarnämnden avseende överförmyndarnämndens budget 
för expeditionen om 4 324 tkr.

10. Kommunbidrag för 2018 omfördelas från socialnämnden om 386 tkr, 
barn- och utbildningsnämnden om 386 tkr, miljö- och 
byggnadsnämnden om 121 tkr samt stadsbyggnadsnämnden om 121 
tkr till kommunledningsförvaltningen avseende centralisering av 
kommunens nämndsekreterare. 

11. Kommunbidraget för kvalitet & samhällsutveckling minskas med 900 
tkr på grund av korrigeringar som har skett i samband med 
preliminära ramar i strategisk plan och budget 2019-2021.
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Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets första delårsrapport (se bilaga). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunfullmäktiges
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2018-2020) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndernas styrkort samt 
ekonomisk redovisning.

Periodresultat per 2018-04-30
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på -54,1 
mkr vilket är -50,4 mkr sämre än budget. Kommunens olika verksamheter 
visar ett periodresultat i jämförelse med budget på +48,4 mkr. Ett positivt 
periodresultat för verksamheterna i delår 1 beror till stora delar på 
semesterkostnader som faller ut först under sommaren. Detta möts av ökade 
kostnader i jämförelse mot budget för semesterlöneskuld, löneskulder, 
arbetsgivaravgifter och pensioner samt övriga mindre poster om -47,7 mkr. 
Avskrivningar är 8,6 mkr bättre än budget medan nettot av skatteintäkter och 
generella statsbidrag är -28,8 mkr sämre än budget liksom finansiella intäkter 
och kostnader är -30,9 mkr sämre än budget.

Årsprognos resultat och investeringar 
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett negativt helårsresultat
på -10,2 mkr vilket är ca 0,8 mkr bättre än budget. Det negativa resultatet för 
2018 beror på att ombudgeteringar från 2017 försämrat resultatet. Prognosen 
för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 783 mkr vilket innebär ett överskott 
i investeringsbudgeten med 333 mkr.  

Nämndernas årsprognos ger en negativ avvikelse mot budget som
uppgår till -0,5 mkr, skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras
till -35,1 mkr sämre än budget samt att finansiella poster bedöms bli 23,1 mkr 
bättre än budget. Övriga poster på finansförvaltningen såsom pensioner och 
reavinster ger en positiv avvikelse mot budget med 13,3 mkr.

Årsprognos för måluppföljning av kommunfullmäktiges styrkort
Kommunfullmäktiges styrkort i strategisk plan och budget 2018-2020 
innehåller mål som riktas direkt till namngivna nämnder/bolag och där en 
huvudansvarig är utsedd att vara samordnare för arbetet att svara för målet, 
mätetal och analys gentemot fullmäktige. Uppföljning sker som tidigare med 
prognosfokus och baserat på ”trafikljusen”.  

I kommunfullmäktiges styrkort för 2018-2020 bedöms målet ”Öka antalet 
arbetsställen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)” som grönt och 
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kommer att nås 2018. Även målet ”Öka andelen nyanlända, med fokus på 
kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016” 
bedöms som grönt och kommer att nås under 2018. Likaså bedöms målet 
”Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt 
betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016” som grönt och 
kommer att nås 2018. 

Målet ”Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016” 
bedöms som gult och är osäkert om det kommer att uppnås under 2018. Detta 
gäller även för målet ”Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos 
Luleå kommuns äldre befolkning ” som också bedöms som gult och är osäkert 
om det kommer att uppnås. Målet ”Till 2019 ska klimatpåverkan från 
verksamheternas egna resor minska med 20% jämfört med 2016” bedöms som 
rött och kommer inte att uppnås under 2018. 

Uppföljning av ekonomisk hushållning
För 2018 bedöms inget av de långsiktiga finansiella målen kunna uppnås
förutom en flerårsplan utan skattehöjning vilket också är den långsiktiga
bedömningen med nuvarande ekonomiska förutsättningar. 

2018 års löneöversyn - tilläggsanslag budget 2018
I kommunbidragen för 2018 saknas anslag för 2018 års löneökningar vilka 
återfinns inom finansförvaltningen. Årets löneförhandlingar är nu slutförda 
för 4 av 5 avtalsområden. Avtalsområdet för lärare är ännu inte klart. 
Lönerevisionen innebär ökade lönekostnader under 2018 på totalt 38 496 tkr. 
Fördelningen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga. I beloppet ingår även 
en kompensation för övriga kostnadsökningar, timanställda, 
övergångsbestämmelse i RIB-avtalet m.fl. Helårseffekten av 2018 års 
löneökningar för år 2018 och framåt beaktas i samband med ärendet kring 
delårsrapport 2 vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Justering av kommunbidrag för återtagande av underskottstäckning för 
biogasverksamheten
Stadsbyggnadsnämnden tillfördes inför 2018 en ramökning för 
underskottstäckning för biogasverksamheten. I samband med bokslutet för 
2017 gjordes en nedskrivning av biogasanläggningarna varför 
underskottstäckningen inte längre behövs och därför återförs till kommunens 
budgeterade resultat.

Omfördelning av kommunbidrag avseende hyreskostnader för 
Ormbergsstugan 
Fritidsnämnden övertar fr.o.m. 1 september 2018 hyresavtalet från 
arbetsmarknadsförvaltningen avseende Ormbergsstugan vilket föranleder en 
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omföring av kommunbidrag med 217 tkr för 2018. För tiden fr.o.m. 2019 
beaktas frågan i arbetet med strategisk plan och budget.

Nyttjande av resultatutjämningsfond för fritidsnämnden 2018
Fritidsnämnden genomför en utredning av hur föreningsbidrag ska hanteras 
med en samlad och gemensam hantering. Utredningsarbetet pågår och avses 
finansieras med medel inom fritidsnämndens budget. Fritidsnämnden tillåts 
därför, under förutsättning av en negativ avvikelse mot kommunbidraget för 
helåret 2018, att nyttja nämndens resultatutjämningsfond med högst 500 tkr 
för ökade kostnader för projektet ”en väg in”.

Utökning av barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag för 
forskarskola.
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag utökas under 2018 med 340 
tkr för en satsning, tillsammans med Luleå tekniska universitet, Region 
Norrbotten och Bodens kommun, för att på lång sikt säkra lärarförsörjningen i 
regionen och behålla en stark och hållbar lärarutbildning på universitetet. För 
mer information se samverkansavtal §2018/137 beslutad i kommunstyrelsen 
2018-05-07. För 2019 och framåt hänskjuts frågan till arbetet med strategisk 
plan och budget.

Justering av kommunbidrag för bildandet av det nya servicekontoret
Omföring av kommunbidrag för berörda nämnder/förvaltningar på grund av 
bildandet av servicekontoret inom kommunledningsförvaltningen under 2018 
enligt nedan tabell.

Socialnämnden 11 709 tkr
Barn- och utbildningsnämnden   9 506 tkr
Stadsbyggnadsnämnden   4 737 tkr
Miljö och byggnadsnämnden      559 tkr
Räddningstjänsten      585 tkr
Arbetsmarknadsförvaltningen   1 642 tkr
Kulturnämnden   1 247 tkr
Fritidsnämnden      672 tkr
Kvalitet & samhällsutveckling      313 tkr
Summa omfördelning till kommunledningsförvaltningen  30 971 tkr

Avslå stadsbyggnadsnämndens begäran om utökad driftbudget
Stadsbyggnadsnämnden har ansökt om utökad driftbudget för investeringar 
inom verksamheterna för trafik och park. Enligt beslutad 
volymkompensationsmodell samt med beaktande av att alla nämnders 
investeringsbudgetar förutsätts täckas inom beslutat kommunbidrag föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige avslår 
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stadsbyggnadsnämndens begäran. För begäran från stadsbyggnadsnämnden 
se ärende SBN 2018-04-26 § 90 2018/435. 

Omfördelning av budget från kommunledningsförvaltningen till 
överförmyndarnämnden 
Omfördelningen om 4 324 tkr avser överförmyndarexpeditionens budget som 
flyttas från kommunledningsförvaltningens kanslikontor till 
överförmyndarnämnden.  Total budgetram för överförmyndarnämnden efter 
omföring är 9 387 tkr för år 2018.

Omfördelning av kommunbidrag avseende samordning av 
nämndsekreterare
Omfördelning av kommunbidrag för 2018 från socialnämnden om 386 tkr, 
barn- och utbildningsnämnden om 386 tkr, miljö- och byggnadsnämnden om 
121 tkr samt stadsbyggnadsnämnden om 121 tkr till 
kommunledningsförvaltningen avseende samordning av kommunens 
nämndsekreterare. För 2019 och framåt hänskjuts frågan till arbetet med 
strategisk plan och budget.

Korrigering av kommunbidrag för kvalitet & samhällsutveckling
Minskning av kommunbidraget för kvalitet & samhällsutveckling med 900 tkr 
på grund av korrigeringar som skett i samband med preliminära ramar i 
strategisk plan och budget 2019-2021. Anslaget avser budget för tidigare 
Musikens makt vilken numera hanteras av kulturnämnden.

Beslutsunderlag
 Bilaga Delårsrapport 1 Luleå kommun 2018-04-30
 Bilaga Lönerevision 2018 del 1
 Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-07 § 137
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-26 § 90

David Johansson
Biträdande ekonomichef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder
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Rapporten är indelad i tre avsnitt: 

-Förvaltningsberättelse januari-april 

I förvaltningsberättelsen presenteras 

omvärldsfaktorer som påverkar 

kommunens planering och uppföljning. 

Förvaltningsberättelsen avslutas med en 

prognos över kommunens ekonomiska 

resultat samt koppling till balanskravet 

och uppfyllelse av de finansiella målen. 

-Måluppföljning kommunfullmäktiges 

styrkort 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattad 

bedömning av hur nämnder och bolag 

bidrar till att de gemensamma målen 

(kommunfullmäktiges mål) uppnås. Detta 

presenteras i analyser som baseras på de 

kommentarer nämnder och bolag lämnat 

in avseende bedömda effekter från 

planerade, pågående eller genomförda 

aktiviteter. 

-Måluppföljning nämnder och bolag 

Här redovisar nämnderna och bolagen sin 

måluppföljning. Detta åskådliggörs genom 

färgsättning av målen i styrkortet. 

Nämnderna och bolagen har också getts 

möjlighet att kommentera 

måluppföljningen. Varje nämnd har gjort 

en egen delårsuppföljning, där presenteras 

en fördjupad analys till varje mål i 

styrkortet. Den som är intresserad kan på 

ett enkelt sätt ta del av nämndernas 

delårsuppföljningar på www.lulea.se. 
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Inledning 

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala 

bolagens bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både 

uppföljning av helheten (kommunfullmäktiges styrkort) samt delarna (nämndernas och 

bolagens styrkort). Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och 

inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. 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. 

 

Kommunfullmäktiges styrkort 

Mål Detta mäts genom: 

Öka antal arbetstillfällen i Luleå, 500 

nettoökning per år (2018-2020) 

Antal förvärvsarbetande och antal 

nystartade företag 

Minska identifierad ojämställdhet i 

verksamheten, jämfört med 2016 

Påvisade förbättringar utifrån respektive 

verksamhets egna jämställdhetsanalyser 

och mätetal 

Öka andelen nyanlända, med fokus på 

kvinnor, som får ett arbete eller en 

studieplats i samhället, jämfört med 2016 

Andel som börjat arbeta eller studera efter 

avslutat etableringsuppdrag (2år och 90 

dagar) 

Till 2019 ska klimatpåverkan från 

verksamheternas egna resor minska med 

minst 20 % jämfört 

med 2016 

Koldioxidutsläppen från tjänstefordon, 

privatbil i tjänsten och hyrbil samt långväga 

resor (flyg, tåg och buss). 

Jämförelseår är 2016 (om det inte går 2017) 

Andelen pojkar respektive flickor i 

årskurs 7 per skolområde med godkänt 

betyg (A-E) i samtliga 

ämnen ska öka, jämfört med vt 2016 

Andel pojkar respektive flickor som klarar 

godkänt betyg 

Trygghet, välbefinnande och delaktighet 

ska öka hos Luleå kommuns äldre 

befolkning 

Enkäten ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen”, anhörigenkät, KKiK samt 

öppna jämförelser 
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Förvaltningsberättelse 
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Befolkning och arbete 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 27 personer under årets fyra första månader. 

Detta innebär att den 30 april bodde det 77 497 personer i Luleå kommun. Ökning beror helt 

av ett positivt flyttnetto, plus 48 personer, födelsenetto är däremot negativt, minus 21 

personer.  

Årets befolkningskurva har i princip samma utveckling som fjolårets. Prognosen strävar 

efter ett födelsenetto på plus 58 personer och ett plus på flyttnettot med 542 personer för att 

nå till målet plus 600 personer 2018-12-31. 

Hittills i år ligger folkmängden 173 personer under prognosen, för att nå 78 081 personer vid 

årsskiftet. När det gäller födelsenettot ligger vi betydligt under prognosvärdet. Även 

flyttnettot är under prognossiffrorna. Vilket innebär att prognosmålet på +600 personer 

kommer att bli en tuff utmaning i år, men läget var liknade under föregående år och då 

slutade befolkningsökningen på +700 invånare. 
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Sysselsättningsutveckling 

Arbetsmarknadsläget i Luleå är fortfarande gynnsamt och arbetslösheten ligger under 

genomsnittet i länet och riket. Inga större förändringar har skett sedan samma period förra 

året. Det är endast ett fåtal branscher och yrken där det råder balans eller överskott på 

arbetskraft. De flesta arbetsgivare uppger svårigheter med att rekrytera personal. 

 

Luleå har mycket goda resultat jämfört med riket i andelen utrikesfödda som går till arbete 

eller studier 90 dagar efter etableringen. Resultatet för perioden totalt utgör 47,4 % av 

målgruppen under perioden januari – mars 2018. Förklaringen är att stora satsningar görs på 

målgruppen och att arbetsmarknaden är mycket god. Arbetsgivare rekryterar allt fler utrikes 

födda. 

 

Det finns dock större skillnader i resultatet mellan män och kvinnor som går till 

sysselsättning i målgruppen än bland inrikes födda. Även om utbildningsnivån är på nästan 

samma nivå bland utrikes födda som bland inrikes födda generellt finns det stora skillnader 

inom gruppen med en betydligt högre andel som saknar förgymnasial utbildning. En 

utbildningsplikt för kortutbildade utrikesfödda infördes av Arbetsförmedlingen under 

perioden.  

 

Arbetslöshetsnivån bland dem som saknar gymnasial utbildning, såväl utrikes- som inrikes 

födda är högre i länet än bland de som endast är utrikesfödda varför fortsatta satsningar 

görs på framför allt gymnasial yrkesutbildning i kombination med svenska för invandrare i 

den kommunala vuxenutbildningen, så kallade yrkesspår. Dessa är framtagna i 

överenskommelse med Arbetsförmedlingen utifrån ett regeringsuppdrag. 
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Servicedeklarationer och synpunktshantering 

För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En 

servicedeklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om 

vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. En deklaration ska vara aktuell, trovärdig 

och alltid genomförbar under normala omständigheter. Under januari-februari har det 

inkommit totalt 22 synpunkter via e-tjänsten synpunkter på service.  

 

I och med starten av vårt nya kundcenter den 1 mars har Luleå Kommun förändrat 

hanteringen av synpunkter. Kundcenter ska vara huvudingång för medborgarnas alla frågor 

och ärenden oavsett servicekanal. En ny e-tjänst för synpunkter är skapad och ersätter ett 

antal olika e-tjänster för synpunkter som funnits i kommunen. Detta för att skapa en ingång 

för våra medborgare även för synpunkter. E-tjänsten är skapad i vår nya e-tjänstplattform 

som på sikt kommer att vara en del av Luleå kommuns ”Mina sidor” för våra medborgare. 

Totalt har 20 synpunkter inkommit under mars-april och fördelningen uppdelat per område 

presenteras här.  

 

 
Synpunktshantering på Luleå kommuns hemsida 
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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. 

Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar 

handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Alla 

förvaltningar arbetar med kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och 

utmaningar och alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi 

arbetar med kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen bättre och 

integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. Det stora rekryteringsbehovet 

förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som ger alla nya medarbetare goda 

möjligheter att klara sitt uppdrag. 

Lön och förmån 

Lön och förmåner är verktyg för att behålla och attrahera rätt kompetens samt styra 

verksamheten mot uppsatta mål. Lönestrategi 2016-2018 beskriver kommunens lönepolitik 

och prioriteringar inom lönebildningen. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt 

arbetssätt gällande central lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är 

områden i fokus. Prioriterade grupper i löneöversyner 2016-2018 är lärare, socialsekreterare, 

sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer, chefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt 

konkurrensutsatta specialister.  

Lönekartläggning 2017 utifrån diskrimineringslagen blev klar i början av 2018. 

Handlingsplan med aktiva åtgärder för jämställda löner finns framtagen. Exempel på 

åtgärder är särskild lönesatsning på vårdbiträden, barnskötare, elev- och fritidsassistenter, 

kockar och bistånds-/LSS-handläggare. Den utvecklade lönekartläggningen ger ett bättre 

underlag för jämförelser och analyser i organisationen. 
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Löneöversyn 2018 sker i två omgångar. På grund av nationell avtalsrörelse för lärarna 

hanteras löneöversynen för dessa i ett senare skede. Övriga medarbetare får ny lön 2018 i 

april respektive maj (Kommunals avtal). 

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. 

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn pågår och i samband med 

detta arbete tas stödmaterial fram för att arbeta med OSA-mål. 

Vidare pågår arbetet med det arbetsplatsnära upplägget som kommer ersätta 

arbetsmiljödelarna i den tidigare medarbetarenkäten. Processen med att arbeta för en 

”Diplomerad hälsofrämjande arbetsplats” pågår i många verksamheter. Under jan-

april 2018 har 10 arbetsplatser blivit diplomerade. Ett nytt digitalt system som 

beskriver och hanterar förmåner för medarbetare testas under våren 2018 och planeras 

driftsättas under sommaren. 

 

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. Under våren har 

studenter träffat kommunen på LARV, Uniaden, 

Hotspot i Karlstad, Uppsala universitet, 

Skoljobbsmässa i Stockholm. Kommunen har också träffat unga och arbetssökande på två 

mässor i Luleå. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via Luleåregionen, samt 

samarbetar med de andra kommunerna inom Luleåregionen. På www.lulea.se finns en 

särskild sida för studenter gällande exjobb och praktik.  
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Statistik 

 

 
 

 
 

BESKRIVNING AV NYCKELTAL FRISKNÄRVARO 

Andel anställda med sjukfrånvarodagar mindre än 8 dagar 

Uppgifterna omfattar samtliga månadsanställda på avtalen AB, BEA, PAN och Stuveri.  

För att ta fram nyckeltalet görs en utsökning som tar fram de anställningar som ej har någon 

sjukfrånvaro under perioden, anställningar som har en sammanlagd sjukfrånvaro mellan 1-7 

kalenderdagar respektive de anställningar vars sammanlagda sjukfrånvaro är 8 kalenderdagar eller fler 

under perioden. 

 

  

jan jan-feb
jan-
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jan-apr

jan-

maj
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jan-
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jan-
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jan-dec

2017 91,3818 88,376 83,4751 79,2543 75,9933 74,1602 72,5048 72,2998 69,9227 67,7482 65,899 64,1124

2018 92,2829 88,6721 83,2701 79,1794
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Frisknärvaro fördelat på kvinnor, män och totalt 180430

Kvinnor Män Totalt
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BESKRIVNING AV NYCKELTAL 

(Obligatorisk redovisning av sjukstatistik) 

Anges i procent (Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid) 

Uppgifterna omfattar månads- och timanställda (exkl intermittenta "springvik") på avtalen AB, BEA, 

PAN och Stuveri. Markering med streck (-) i fält betyder att anställda enligt urval saknas. 

Observera att månadsvis redovisning sker med en månads fördröjning. Detta pga att frånvaro 

registrerad efter verkställan av ordinarie löneutbetalning ej finns med vid import till statistikprogram 

i början av varje månad. 

 

  

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2017 7,7 8,4 7,8 6,7 6,6 5,5 4 5,7 6,8 6,8 7,1 6,4

2018 7,5 8,6 6,9
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Total sjukfrånvaro i procent, månadsvis, Luleå 

kommun

2017 2018

0,00
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2,00

3,00
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9,00

Total Kvinnor Män < =29 år 30 - 49 år >=50 år

Sjukfrånvaro fördelad på total, kvinnor, män och 

ålder 180331 
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Finansiell analys 

 

Samhällsekonomi 

Den svenska ekonomin avslutade även fjolåret på ett starkt sätt. För helåret 2017 beräknades 

BNP efter justeringar för kalendereffekter ha ökat med knappt 3 %. Tillväxten för Sverige 

bedöms bli fortsatt hög även under 2018 och högkonjunkturen toppar under 2019. Det är 

framförallt inhemsk konsumtion som hittills drivit tillväxt men under 2018-2019 är det den 

internationella utvecklingen med effekt på svensk export som tar över som tillväxtfaktor. 

Den inhemska svenska efterfrågan mattas av under 2018-2019 där framförallt 

bostadsbyggandet minskar från en mycket hög nivå men även hushållens och 

kommunsektorns konsumtion ökar långsammare. Sammantaget beräknas BNP öka med 

2,9% 2018, 2,1% 2019 och 1,4% 2020.  

 

Trots den stora efterfrågan på arbetskraft beräknas den fortsatta löneökningstakten bli låg. 

De löneavtal som slutits för de närmaste åren är på låga nivåer och löneglidningen är låg. 

Därmed är också inflationstrycket lågt och Riksbanken väntas dröja med räntehöjningar.  

 

Den starka skatteunderlagsökningen som Sveriges kommuner har vant sig vid dämpas nu 

betydligt. Högkonjunkturen bryts 2019 och antalet arbetade timmar beräknas då inte öka alls 

pga att vi är på konjunkturtoppen vilket hämmar skatteunderlagstillväxten. Efter flera år 

med en ökningstakt över 4,5% eller mer så förväntas nu skatteunderlagets ökningstakt för 

2018 uppgå till 3,8% och för 2019 till 3,2. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå 

mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård och 

omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

 

Kommunens periodresultat och prognos 

Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på 54,1 mkr vilket är 50,4 

mkr sämre än budget. Kommunens olika verksamheter visar ett positivt periodresultat i 

jämförelse med budget på 48,4 mkr. Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive 

underskott i jämförelse med budget, (se nämndernas driftsredovisning). Nettot av 

skatteintäkter och generella statsbidrag är 28,8 mkr sämre än budget, saldot av finansiella 

intäkter och kostnader är 30,9 mkr sämre än budget. Övriga poster på finansförvaltningen ger 

en negativ avvikelse om 39,0 mkr. I verksamhetens kostnader ingår semesterlöneskulden per 

2018-04-30. Prognosen för helåret 2018 redovisar ett negativt resultat på 10,2 mkr, vilket ändå 

är en positiv förändring mot budget med 0,8 mkr. Det negativa resultatet beror till största 

delen av en sämre prognos för skatteintäkter. Prognosen för kommunens verksamheter visar 

också på ett underskott om 0,5 mkr mot budget.  

  

54



 
 

13 
 

Resultaträkning januari-april med prognos för helår 

Kommunen       Kommunkoncernen 

(tkr) 
Utfall 

1804 

Utfall 

1704 

Prognos 

helår 2018 

Budget 

helår 2018 

Prognos - 

budget 

2018 

Utfall 

helår 2017 Utfall 1804 

Intäkter 1 028 747 983 965 2 810 246 2 810 246 0 3 072 148 1 598 276 

Kostnader -2 452 018 -2 345 949 -7 069 243 -7 082 045 12 802 -7 136 277 -2 848 875 

Avskrivningar -108 180 -104 336 -350 471 -350 471 0 -319 783 -187 189 

Verksamhetens 

nettokostnad -1 531 451 -1 466 320 -4 609 468 -4 622 270 12 802 -4 383 912 -1 437 788 

Skatteintäkter  1 319 796 1 315 308 4 008 832 4 070 794 -61 962 3 950 031 1 319 796 

Generella 

statsbidrag 160 954 136 477 484 862 457 997 26 885 450 547 160 954 

Finansiella intäkter 0 225 115 563 111 563 4 000 455 152 1 367 

Finansiella 

kostnader -3 421 -3 249 -10 000 -29 127 19 127 -10 015 -30 464 

Skatt       -1 689 

Periodens resultat -54 122 -17 559 -10 211 -11 043 832 461 803 12 176 

 

Bolagens resultat januari-april med prognos för helår 

De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt koncernperiodresultat på 68,0 mkr 

vilket är 4,5 mkr bättre än samma period 2017. Nedan visas resultat och prognos för respektive 

bolag.  

 (tkr) 

  

Ägd andel 

% 

Rörelsens 

intäkter 1804 

Res efter 

fin poster 1804 

Progn 

soliditet  % 

Prognos 

helår 2017 

Antal 

anställda 

Luleå Kommunföretag AB 100  0 -1 307 85,0 112 231 1 

Dotterbolag   
          

Luleå Energi AB koncernen 100 389 964 58 373 77,0 109 220 169 

Lulebo AB 100 192 377 6 158 31,0 47 438 60 

Luleå Lokaltrafik AB 100 53 300 -1 337 50,0 -6 000 168 

Luleå MiljöResurs AB 100 38 285 4 178 22,0 10 549 71 

Luleå Hamn AB 100 25 668 3 608 40,0 11 600 29 

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 100 4 617 -494 8,0 -500 7 
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Kommunens balansräkning  

(tkr) 
Utfall                

1804 

Utfall                  

1704 

Utfall  

2017 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 842 307 5 266 741 5 803 414 

Maskiner och Inventarier 148 711 145 897 153 852 

Pågående nyanläggningar 512 995 742 324 549 690 

Finansiella anläggningstillgångar 87 165 95 156 87 135 

Summa anläggningstillgångar 6 591 178 6 250 118 6 594 091 

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 
6 671 6 768 6 586 

Kortfristiga fordringar 493 199 474 776 433 148 

Kortfristiga placeringar 2 022 2 023 2 022 

Kassa och bank 1 999 2 235 2 231 

Summa omsättningstillgångar 503 892 485 802 443 987 

SUMMA Tillgångar 7 095 070 6 735 920 7 038 078 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    

OCH SKULDER    

Eget kapital 4 850 647 4 425 407 4 904 789 

Därav periodens resultat -54 122 -17 559 461 804 

Avsättningar    

Avsatt till pensioner 284 867 259 773 271 844 

Övriga avsättningar 51 850 56 453 51 870 

Skulder    

Långfristiga skulder 363 056 410 665 360 940 

Kortfristiga skulder 1 544 650 1 583 622 1 448 635 

Summa avsättningar och skulder 2 244 423 2 310 513 2 133 289 

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder 7 095 070 6 735 920 7 038 078 
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Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos för helår 

Nedan visas utfall per april jämfört med den reviderade budgeten för 2018. Utfallet uppgår 

till 105,3 mkr. Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 783,2 

mkr och pekar således på en lägre investeringsvolym med 333,0 mkr jämfört med reviderad 

budget. Prognosen för bolagskoncernen, som visas i nedan tabell, visar i nuläget en 

investeringsvolym på 513,1 mkr för året. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 

bolagskoncernen 2018 summerar till 526,6 mkr. 

 

Investeringsredovisning 

kommunen (tkr) Utfall 

1804 

Utfall 

1704 

Rev 

Budget 

per 1804 

Utfall  - 

budget 

per 1804 

Prognos 

helår 

2018 

Rev 

Budget 

helår 

2018 

Prognos 

- budget 

2018 

Utfall 

helår 

2017 

Kommunstyrelsen:         

  -Kvalitet och 

samhällsutveckling -6 000 0 0 -6 000 -6 000 0 -6 000 -4 989 

  -Kommunledningsförvaltning -16 735 -3 099 -14 433 -2 302 -40 300 -43 300 3 000 -7 209 

  -Finansförvaltning 0 0 -1 333 1 333 -4 000 -4 000 0 0 

  -Arbetsmarknadsförvaltning 0 -238 -233 233 -400 -700 300 -292 

  -Räddningstjänsten -538 -226 -688 150 -2 063 -2 063 0 -6 796 

Barn-och utbildningsnämnd  -2 646 -4 200 -6 000 3 354 -15 100 -18 000 2 900 -18 013 

Fritidsnämnd -22 -4 098 -5 985 5 963 -17 954 -17 954 0 -1 484 

Kulturnämnd  -243 -117 -950 707 -1 350 -2 850 1 500 -1 438 

Miljö- och byggnämnd 0 0 -200 200 -600 -600 0 0 

Socialnämnd -2 212 -2 031 -3 000 788 -9 000 -9 000 0 -6 757 

Stadsbyggnadsnämnd inkl 

exploatering -76 956 -120 673 -339 248 262 292 -686 411 -1 017 743 331 332 -703 461 

Summa nettoinvestering: -105 352 -134 682 -372 070 266 718 -783 178 -1 116 210 333 032 -750 439 

 

 

De kommunala bolagens investeringsredovisning 

 (tkr) Utfall 1804 Utfall 1704 Prognos helår 2018 Budget helår 2018 

Luleå Kommunföretag AB - - - - 

Dotterbolag     

Luleå Energi AB koncernen 27 123 18 297 161 815 175 323 

Lulebo AB 47 440 72 000 225 000 225 000 

Luleå Lokaltrafik AB 23 300 989 30 000 30 000 

Luleå MiljöResurs AB 5 652 553 16 160 16 160 

Luleå Hamn AB 37 325 1 148 80 000 80 000 

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 0 93 100 100 

Kronan Exploatering AB 0 0 0 0 

Summa nettoinvestering: 140 840 93 080 513 075 526 583 
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Nämndernas driftredovisning och prognos 

(tkr) 

Utfall 1804 

Utfall 

1704 

Budget 

per 1804 

Utfall - 

budget 

per 

1804 

Prognos 

helår 

2018 

Budget 

helår 

2018 

Prognos - 

budget 

2018 

Utfall 

helår 2017 

Kommunstyrelsen: 
                

-Kvalitet och 

samhällsutveckling 
-31 341 

-18 724 -27 074 -4 267 -81 400 -81 221 -179 -51 037 

 Kommunledningsförvaltning  -50 972 -42 461 -59 389 8 417 -177 169 -178 169 1 000 -152 538 

-Kollektivtrafik -35 787 -32 357 -34 904 -883 -107 149 -104 711 -2 438 -98 536 

-Arbetsmarknadsförvaltning -25 017 -22 707 -34 142 9 125 -100 925 -102 425 1 500 -53 297 

-Räddningstjänsten -17 027 -17 369 -17 841 814 -52 936 -53 522 586 -91 622 

Barn- och utbildningsnämnd -574 107 -564 810 -588 231 14 124 -1 763 205 -1 764 695 1 490 -1 718 107 

Fritidsnämnd -57 653 -63 981 -67 460 9 807 -201 380 -202 380 1 000 -191 421 

Kulturnämnd -34 618 -34 222 -37 215 2 597 -107 645 -111 645 4 000 -108 183 

Miljö- och Byggnadsnämnd -5 640 -7 916 -7 805 2 165 -23 416 -23 416 0 -22 082 

Socialnämnd -535 400 -507 817 -550 920 15 520 -1 652 752 -1 652 762 10 -1 617 870 

Stadsbyggnadsnämnd -90 020 -69 588 -80 677 -9 343 -249 460 -242 030 -7 430 -216 188 

Övriga nämnder -4 226 50 -4 547 321 -13 642 -13 642 0 -12 245 

Summa nämndernas utfall -1 461 808 -1 381 902 -1 510 205 48 397 -4 531 079 -4 530 618 - 461 -4 333 126 

Finansförvaltning: -69 643 -84 418 -30 552 -39 091 -78 389 -91 652 13 263 -50 786 

varav:                 

Pensioner, löneskuld, 

arbetsgivaravgifter -422 448 -413 600 -370 390 -52 058 -1 099 905 -1 111 168 11 263 -1 012 211 

Kommunstyrelsens anslag för 

EU-projekt 2 0 0 -1 939 1 939 -5 816 -5 816 0 248 

Kommunstyrelsens medel för 

oförutsedda behov 0 0 -149 149 -447 -447 0 0 

Kommunfullmäktiges medel för 

oförutsedda behov 2 0 0 -850 850 -2 550 -2 550 0 0 

Medel för strategiska 

utvecklingsinsatser 2 0 0 -1 680 1 680 -5 040 -5 040 0 -100 

Realisationsvinster/-förluster 

m.m. -3 285 0 0 -3 285 2 000 0 2 000 0 

Resultat försäljning 

omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 -63 798 

Internt återförda kostnader 464 270 433 518 461 280 2 990 1 383 840 1 383 840 0 1 344 858 

Avskrivningar -108 180 -104 336 -116 824 8 644 -350 471 -350 471 0 -319 783 

Verksamhetens 

nettokostnader -1 531 451 

-1 466 

320 

-1 540 

757 9 306 

-4 609 

468 

-4 622 

270 12 802 -4 383 912 

                  

Skatter 1 319 796 1 315 308 1 356 931 -37 135 4 008 832 4 070 794 -61 962 3 950 031 

Statsbidrag 160 954 136 477 152 666 8 288 484 862 457 997 26 865 450 547 

Finansiella intäkter  0 225 37 188 -37 188 115 563 111 563 4 000 455 452 

Finansiella kostnader -3 421 -3 249 -9 709 6 288 -10 000 -29 127 19 127 -10 015 

Periodens resultat -54 122 -17 559 -3 681 -50 441 -10 211 -11 043 832 461 803 
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Uppföljning av 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. 

Det innebär att kommunen ska ha en ekonomi i balans. 

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.  

• En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning. 

• Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %. 

• Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 % 

• Soliditeten ska vara oförändrad. 

För 2018 är det prognosticerade resultatet för kommunen -10,2 mkr och prognosen för 

nettoinvesteringar beräknas uppgå till 783,2 mkr. Det medför att endast det finansiella målet 

om en flerårsplan utan skattehöjning beräknas uppnås. Målen om en balanserad budget,  

nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt oförändrad soliditet 

kommer inte att uppnås. Bedömningen på längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska 

förutsättningar endast är möjligt att nå målet om en flerårsplan utan skattehöjning under åren 

2018 och 2019.  

 

Redovisningsprinciper  

Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska resultat 

och utfall för verksamheternas måluppfyllelse för perioden. 

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i 

årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i 

årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten: 

• Exploateringsfastigheter som avses försäljas inom ett år redovisas under 

anläggningstillgångar för perioden januari-april. 

• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största 

möjliga utsträckning beaktade. 

• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning. 

• Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut. 

• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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Måluppföljning kommunfullmäktiges styrkort 
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Måluppföljning Kommunfullmäktiges styrkort 

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller mål som riktas direkt till namngivna 

nämnder/bolag och riktas alltid till en huvudansvarig. För vissa mål krävs ett bredare arbete 

där fler är inblandade, vilka då är utsedda till medaktörer som aktivt ska ingå i det arbete 

som behöver göras. Den huvudansvarige kommer då att vara samordnare för arbetet och 

svara för mål, mätetal och analys gentemot fullmäktige. 

Nedan följer en uppställning över kommunfullmäktiges målområden.  

KF Målområden 

 Öka antalet arbetsställen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, 
jämfört med vt 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

 

 

 

 

  

Förklaring till förkortningar: 

KSAM= Kvalitet- och samhällsutveckling, 

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, NFTC=Nordiskt 

flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering, 

LHAB=Luleå Hamn 

Förklaring till uppföljning: 

Uppföljning sker med prognosfokus baserat på 

”trafikljusen”. Färgerna har följande innebörd:  

 Grönt- Målet kommer att nås/nåddes. 

 Gult- Det är osäkert om målet kommer 

att nås. (Detta ska kompletteras med 

vilka åtgärder som ska sättas in för att 

nå målet - kan enbart användas vid 

delårsuppföljningar) 

 Rött- Målet kommer inte att nås/nåddes 

inte (Detta ska kompletteras med vilka 

konsekvenser detta får) 
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Analys kommunfullmäktiges styrkort 

Mål:  Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

Huvudansvarig: KSAM 

Analys 

Statistik över förvärvsarbetande för 2018 kommer först i november 2019 så bedömningen 

under 2018 är preliminär. Enligt senast tillgänglig statistik är trenden positiv (med en ökning 

med 493 arbetstillfällen år 2015 och 778 arbetstillfällen år 2016). Även trenden för nystartade 

företag är positiv, antalet nystartade företag ökade med 4 % i Luleå under 2017, totalt för 

Sverige var det en minskning med 1 %. 

Sammantaget så är tillväxten i näringslivet god gällande nya arbetstillfällen och nystartade 

företag. Luleå har en god branschbalans och en företagstillväxt inom växande branscher. 

Kvaliteten i kommunalt finansierade insatser bedöms som hög (projekt och 

verksamhetsbidrag). Tillväxten i näringslivet är tydligt kopplad till rådande konjunktur, 

övriga orsakssamband är svårare att säkerställa då kommunens insatser är 

förutsättningsskapande. 

Målsättningen är att stöd för nyföretagare ska finnas inom samtliga faser. Från att stimulera 

och tillvarata nya idéer (exempelvis Ung företagsamhet) - utveckling av affärsidén 

(exempelvis NyföretagarCentrum Nord) - start och expansion (exempelvis Arctic Business 

Incubator) - till etableringar och avknoppningar (exempelvis projektet Fler jobb till Luleå). 

Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya företag i Luleå, går enligt plan. 

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar aktivt med att tillvarata nyanländ arbetskraft genom 

riktade EU-projekt, exempelvis Workplace Luleå som stödjer arbetsgivarna att matcha 

nyanlända mot vakanser. Även vuxenutbildningen anpassar sitt utbildningsutbud mot 

bristyrken för att möjliggöra för fler arbetsgivare att expandera. Effektutvärdering av vissa 

insatser är påbörjad men det är för tidigt att utläsa något resultat. 

Hittills i år har 4 detaljplaner innehållande arbetsplatser tillskapats. Målsättningen är att 

under året ha tillskapat arbetsplatser inom 10 detaljplaner. 

Mot bakgrund av ovanstående så bedöms målet uppnås under året. Ytterligare åtgärder för 

att säkerställa måluppfyllelsen kan ske genom planberedskap för industrimark som idag är 

ansträngd p g a begränsad VA-kapacitet. Dessutom anger många arbetsgivare att de har 

svårt att rekrytera på grund av arbetskraftsbrist med rätt kompetens. Detta kan påverka 

möjligheterna att utöka verksamhet eller etablera verksamhet i Luleå. 
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Mål:  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

Huvudansvarig: Alla för sin del 

Antal : KSAM, KLF, AMF, FRI, SOC, SBF, LEAB, LULEBO, LUMIRE, HAMN 

Antal : RTJ, BUF, KULT, MOB, NFTC 

Antal : LLT 

Analys 

Uppföljningen visar på en betydande resa mot ett systematiskt jämställdhetsarbete i Luleå 

kommun. Idag integreras ett jämställdhetsperspektiv mitt i våra verksamheter, där vi möter 

kund. Vi har börjat att mäta samt framför allt undersöka och analysera hur kvinnor, män, 

flickor och pojkar tar del av kommunens service; vem besöker fritidsgårdar, vem ställer ut i 

konsthallen, hur mycket tid lägger vi på kvinnor/män i konsumentupplysning, vem deltar 

och får talutrymme i medborgardialog, vem syns i stadsarkivets utställningar, vem får 

sponsring av kommunens bolag och hur kommunicerar vi om vår verksamhet. 

Några verksamheter har satt upp mål och mätetal utifrån att identifierade problemområden 

gällande jämställdhet. Barn och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsförvaltning, Kulturnämnden och Fritidsnämnden har kommit längst i detta 

arbete. Socialnämnden har tagit ett helhetsgrepp och integrerat ”checklistan” för hållbar 

jämställdhetsintegrering i alla delar av verksamheten samt tagit fram en generell metod för 

riskanalys. 

Få nämnder kan påvisa konkreta förbättringar mot tidigare år, så som målformuleringen 

lyder. Ett gott exempel är Kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning som i år visar på 

att fler kvinnor än föregående år har anvisats till aktiva matchningsinsatser mot jobb. I övrigt 

saknas det konkreta resultat av de aktiviteter som pågår. Luleå kommun är i en fas som 

innebär att man börjat lägga ett jämställdhetsperspektiv på verksamheten, genom att 

synliggöra kön och diskutera problemområden för att identifiera ojämställdhet. 

Verksamheterna har i stort inte landat i mätetal som kan visa en förflyttning under den 

första perioden i år. Mätetal saknas från tidigare år. 

Sammanfattningsvis råder det fortfarande oklarheter gällande vilken ojämställdhet som 

varje verksamhet skall minska under 2018. Det blir därför otydligt vilken förändring som 

skall åstadkommas och hur den skall mätas. 

Det är osäkert om målet kommer uppnås under året. Åtgärder i form av stöd och 

samordning behövs för att varje verksamhet ska kunna ta fram minst ett område som visar 

på ojämställdhet med tillhörande mätetal som kan följas över tid, för att kunna visa en 

positiv förflyttning innan årets slut. 
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Mål:  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en 

studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

Huvudansvarig: AMF 

Analys 

Etableringsuppdraget då man räknas som nyanländ är ett statligt ansvar som handhas av 

Arbetsförmedlingen. Måttet för att mäta måluppfyllelsen är att följa andelen som går till jobb 

eller studier 90 dagar efter etableringstiden. Andelen skall enligt målsättningen öka från 38% 

till 42% år 2018. För period 1 2018 var andelen som gick till jobb eller studier 47,4% vilket 

tyder på att målet kommer att nås. 

En av orsakerna till detta positiva resultat är att arbetsmarknaden är mycket god och 

arbetsgivare i allt högre utsträckning rekryterar från målgruppen. Luleå kommun bidrar till 

måluppfyllelsen utifrån att Kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning under perioden 

har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen genom bland annat överenskommelsen som 

tecknats för 2018 kring nyanländas etablering. Arbetsmarknadsförvaltningen har även 

utarbetat ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI (Svenska för 

invandrare) för en snabbare arbetsmarknadsetablering av nyanlända. 

Ett annat samverkansuppdrag mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen är Jobbsteget 

där deltagaren erbjuds subventionerad anställning på Luleå kommuns förvaltningar. Ca 80% 

av deltagarna är utrikesfödda. Under perioden har 34% gått till arbete eller studier från 

satsningen. Fortsatt god samverkan mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen kring 

målgruppen är av stor vikt för att nå framgång i måluppfyllelsen. Kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsförvaltning samverkar också med ett flertal förvaltningar kring åtgärden 

extratjänster. Under perioden finns totalt 81 personer utplacerade på subventionerade 

anställningar i Luleå kommun. 46 % av dessa är utrikesfödda. 

Många satsningar med bland annat riktade projektmedel samt större EU-projekt som 

Workplace Luleå genomförs med goda resultat. Med bakgrund av ovanstående bedöms 

målet uppnås under året. Åtgärder som kan utveckla målet ytterligare under kommande 

period är att ge förvaltningar och bolag i Luleå kommun möjlighet att ta emot nyanlända 

personer på språkträningspraktik eller subventionerade anställningar. 

Flertalet förvaltningar uppger att det är svårare att nå utrikesfödda kvinnor för att erbjuda 

subventionerade anställningar eller praktik. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor 

fortsätter därför och ytterligare satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med 

kort utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot 

bristyrken främst inom Luleå kommun. Nästa steg i att uppfylla målet bör vara att utveckla 

metoder för att inte bara ta emot målgruppen på subventionerade 

arbetsmarknadsanställningar och praktik. Genom att arbeta aktivt för att visa på 

karriärvägar kan fler personer genom exempelvis studier, språkträning och validering bli 

anställningsbara och välja Luleå kommun som en självklar framtida arbetsgivare. 
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Mål:  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 

20 % jämfört med 2016 

Huvudansvarig: Alla för sin del 

Antal : KLF, AMF, RTJ, LEAB, LULEBO, LLT 

Antal : KSAM, BUF, FRI, KULT, MOB, SOC, SBF, LUMIRE, HAMN, NFTC  

Antal : 0 

Analys 

Underlaget för att analysera första kvartalet år 2018 har inte varit tillgängligt till denna 

delårsuppföljning. Analysen grundar sig därför på jämförelser av förändring mellan åren 

2016 till 2017. 

Utsläppen av koldioxid från lokala resor i tjänsten för år 2017 är i stort sett oförändrad 

jämfört med år 2016. Andelen tjänstefordon som drivs med biogas har ökat för år 2017 och 

står nu för 7% av den totala energianvändningen. 

Den totala energianvändningen till lokala resor har ökat, vilket beror på att verksamheterna 

ökat i antal körda kilometer både med privatbil, tjänstebil och hyrbil. 

Utsläppen från de långväga resorna har minskat jämfört med år 2016, men det är svårt att 

avgöra om det är en trend. Flera förvaltningar har uppgett aktiviteter för att öka andelen 

möten som använder distansteknik. 

Ett fåtal förvaltningar har gjort egna analyser av uppgifterna för 2016 för att ta fram de 

aktiviteter som har mest påverkan på utsläppen. 

Målet bedöms inte uppnås under året med konsekvensen att Luleå kommuns verksamheter 

inte bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Åtgärder som ökar användningen av biogas samt minskar den körda sträckan med 

tjänstebilar behövs. Dessa åtgärder kommer att handla om en effektivare organisation, 

samordning och ett förändrat beteende. 

Åtgärder som utvecklar systemet för uppföljning behövs med en samverkansgrupp för 

utvecklingsområdet minskad klimatpåverkan samt verktyg för insamling och presentation 

av underlag. 
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Mål:  Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg 

(A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016 

Huvudansvarig: BUN 

Analys 

Underlaget för att analysera första kvartalet år 2018 har inte varit tillgängligt till denna 

delårsuppföljning. 

Totala andelen elever med godkända betyg i alla ämnen var oförändrad mellan åren 2016 

och 2017. (2016 - 79,6 % och 2017 - 79,9 %). Andelen flickor med godkända betyg i alla ämnen 

har minskat med två procentenheter, från 83,9 % till 81,8 % medan andelen pojkar med 

godkända betyg i alla ämnen har ökat med två procentenheter från 75,8 % till 77,9 %. Det 

råder stora variationer mellan skolenheterna men skillnaderna minskade mellan år 2016 och 

2017. 2016 hade mer än 20 % av eleverna ej godkänt i alla ämnen på följande skolor: Hertsön, 

Kråkbergsskolan, Montessoriskolan, Råneskolan, Örnässkolan. 2017 hade mer än 20 % av 

eleverna ej godkänt i alla ämnen på följande skolor; Hertsöskolan, Residensskolan, 

Råneskolan, Tunaskolan, Örnässkolan. 

En grundförutsättning för förbättrade resultat i grundskolan har varit en hög andel behöriga 

och kompetenta lärare som arbetar nära eleverna. Goda rutiner för det systematiska 

kvalitetsarbetet har ytterligare utvecklats med tätare uppföljningar och ett förbättrat 

analysarbete vilket har gett förbättrade underlag för fortsatt arbete. En annan viktig faktor 

som särskilt framhålls är det lokala elevhälsoarbetet som har utvecklat en tydlig 

organisation, rutiner, ansvar och uppdrag som stödjer lärarna i deras arbete. Tidigare 

kartläggningar av eleverna med hjälp av elevhälsoteamen gör att rätt åtgärder snabbare kan 

sättas in. 

Eftersom sambandet mellan elevers frånvaro och kunskapsresultat är mycket tydligt så har 

alla skolor prioriterat och uppmärksammat betydelsen av elevernas närvaro i sina analyser. 

Frånvaron följs upp systematiskt och långsiktigt och analyseras och särskilda 

handlingsplaner upprättas för berörda elever. Rektorerna har under året arbetat systematiskt 

tillsammans med sina lärare för att utveckla en god och strukturerad undervisning som sker 

i en trygg lärmiljö. Lektionsobservationer sker på många skolor vilket har gjort att ledarskap 

i klassrummet, struktur samt tydlighet med mål och kunskapskrav särskilt utvecklats. 

Samverkan sker mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd bland annat i ett 

gemensamt projekt med fokus på arbetet med tidiga risksignaler hos enskilda elever med 

fokus på skolnärvaro och skolresultat. Samverkan har också skett också mellan Barn- och 

utbildningsförvaltning, socialförvaltning, regionen och polis som alla bidrar med sin 

kompetens i arbetet för att fler elever ska lyckas i skolan. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet uppnås under året. 

Kunskapsresultaten för årskurs 7 gällande läsåret 2017/2018 presenteras i DÅR 2. 
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Mål:  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre 

befolkning 

Huvudansvarig: SOC 

Analys 

Socialnämndens bidrag till målet är att arbeta fram rutiner för att trygga 

hemsjukvårdspatienter i projekt tillsammans med Region Norrbotten. Varje geografiskt 

område inom vård och omsorg har upprättat utvecklingsplaner gällande sammanhållen vård 

och omsorg med brukaren i fokus. 

En ny lagstiftning har trätt i kraft den 1 januari 2018 gällande samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård. Nytt arbetssätt har påbörjats den 27 februari 2018 och sker i 

samarbete med Region Norrbotten inom projektet ”Min plan”. Socialförvaltningen har 

startat ett utskrivningsteam för att säkerställa att processens all steg fungerar 

ändamålsenligt. 

Samtliga enheter inom vård och omsorg har följt upp uppsatta åtgärder utifrån resultaten av 

nationella mätningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Nytt resultat kommer under 

hösten 2018. 

Lulebo har tre trygghetsboenden på Mjölkudden, Örnäset och i Gammelstad med totalt 159 

lägenheter. Fler byggnationer av trygghetsboende ska genomföras under närmaste åren. 

Resultat saknas på mätetal på trygghet, välbefinnande och delaktighet hos dem äldre som 

bor i Trygghetsboenden. I dagsläget ser inte socialförvaltningen att behovet av vård- och 

omsorgsboendeplatser har minskat efter satsningen på Trygghetsboenden. Däremot blir det 

en effektivare planering för hemtjänsten med mindre färdtider då många brukare finns i 

varje hus. 

Flera nämnder har rapporterat om aktiviteter för att öka tryggheten, välbefinnandet och 

delaktigheten för den äldre befolkningen. Det handlar både om direkt stöd, sociala 

aktiviteter, kompetensförsörjning och säkerhet i hem och samhälle. 

Sammanfattande analys är att övriga förvaltningarnas bidrag till måluppfyllelsen saknas och 

därför kan inte en komplett analys göras, då det inte finns mätetal på vad som ska förbättras, 

följas och mätas. 

Det är osäkert om målet kommer uppnås under året. Åtgärder krävs för att skapa en struktur 

för kommunövergripande samverkan med syfte att uppnå ökad trygghet, välbefinnande och 

delaktighet för Luleå Kommuns äldre befolkning. Förslagsvis kan socialnämnden få i 

uppdrag att ta ett omtag och definiera målet samt förankra hos de övriga nämnder vad man 

vill följa, mäta och förbättra. 
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KS-Kvalitet och samhällsutveckling 

Verksamhetens måluppföljning 

Utifrån den analys som gjort över årets första fyra månader bedöms måluppfyllelsen vid 

årets slut som god. Arbetet med översiktsplan och utvecklingsplaner pågår med vissa 

förseningar kopplat till resursbrist. Fler jobb-projektet bedöms kunna överträffa målet om 

nya jobb via nyetableringar. 

Det finns dock risker kopplat till hög arbetsbelastning och obalans mellan uppdrag och 

tillgängliga resurser som behöver bevakas och hanteras. När det gäller stabens uppdrag är 

det ännu inte tydligt definierat. När det gäller resurser har en tjänst försvunnit från KSAM 

och en pensionsavgång har ännu inte kunnat återrekryteras. 

Den ekonomiska prognosen visar att budgeten kommer hållas. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter      

Verksamhetens kostnader -31 213 -81 210 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader -54 -190    

Nettokostnader -31 267 -81 400    

Kommunbidrag 27 074 81 221 Årsbudget   

Resultat -4 193 -179 Avvikelse   

 

Styrkort 

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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KS-Kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetens måluppföljning 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamhetetens sju 

kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser för 

att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer att nås vid årets slut. 

Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 36 263 104 692    

Verksamhetens kostnader -81 505 -255 715 Nettoinvestering 16 735 40 300 

Kapitalkostnader -5 730 -26 146    

Nettokostnader -50 972 -177 169    

Kommunbidrag 59 390 178 169 Årsbudget  43 300 

Resultat 8 418 1 000 Avvikelse  3 000 

 

Styrkort 

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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KS-Arbetsmarknadsförvaltning 

Verksamhetens måluppföljning 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare. Detta kan påverka företagens möjligheter 

att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att etablera sig på annan ort. En utmaning 

för arbetsgivare är att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför 

arbetsmarknaden. KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden arbetat aktivt med 

att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-projekt såsom Workplace Luleå, 

stödja arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. Vuxenutbildningen anpassar 

verksamheten till målgruppen nyanlända och sitt utbildningsutbud mot bristyrken, så att 

arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå och nyanlända får utbildning och stöd som matchas 

mot arbetsgivarnas behov. 

Målet att öka andelen nyanlända som får ett arbete eller en studieplats i samhället bedöms 

nås. Mätningar visar att andelen som går till arbete eller studier efter etableringsperioden 

ökar. En överenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen kring nyanländas 

etablering. Ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI för en snabbare 

arbetsmarknadsetablering av nyanlända har utvecklats. Ett annat samverkansuppdrag är 

Jobbsteget där deltagarna, varav ca 80% är utrikesfödda, erbjuds subventionerad anställning 

i Luleå kommun. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter och ytterligare 

satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort utbildning där kommunal 

praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå 

kommun. 

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen ska andelen 

försörjningsstödtagare som går till egen försörjning ska öka. Under perioden har endast ett 

fåtal personer anvisats men socialförvaltningen ser över sina rutiner för anvisning. 

Organisatoriska förändringar görs inom verksamheten för arbetsmarknadsinsatser för att 

förbättra resultat av antalet individer som går till arbete eller studier. Fler arbetssökande 

placeras ut på praktik och subventionerade anställningar på förvaltningar med 

kompetensförsörjningsbehov för att fler ur dessa målgrupper skall få fortsatt anställning 

eller välja studier inom området. Arbete pågår även att ta fram tydligare branschspår som 

har bäring på områden med kompetensförsörjningsbehov. 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att vara klart senast augusti. Aktiva 

insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gjorts under perioden, vilket gett resultat 

genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser samt att målet att få fler män till 

omvårdnadsutbildning har nåtts. Även målet att fler kvinnor ska delta i aktiva 

matchningsinsatser mot jobb har nåtts. 

Målet att klimatpåverkan från verksamheternas egna resor ska minska med 10% bedöms nås. 

Insatser har gjort inom mötesteknik och omorganisation av verksamheter som kommer bidra 

till att minska utsläppen. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 59 832 192 900    

Verksamhetens kostnader -84 730 -293 465 Nettoinvestering 0 400 

Kapitalkostnader -119 -360    

Nettokostnader -25 017 -100 925    

Kommunbidrag 34 142 102 425 Årsbudget  700 

Resultat 9 125 1 500 Avvikelse  300 

 

Styrkort 

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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KS-Räddningstjänst 

Verksamhetens måluppföljning 

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2018-04-30 uppgår till 0,8 mkr. 

Prognosen har korrigerats med det kommunbidrag som avser servicekontoret och som 

överförs centralt i juni. 

För den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, är avvikelsen mot 

budget 0 mkr. Under perioden har räddningstjänsten investerat i en hydrokopter som kan 

användas vid räddningsinsatser under förfallstiden. 

Arbetet med projekteringen av den nya brandstationen fortsätter på detaljerad nivå. 

Överklagan har skett av detaljplanen för den tomt som är avsedd för brandstationen. 

I april beslutade kommunfullmäktige om reviderat handlingsprogram för räddningstjänst 

enligt lag om skydd mot olyckor för år 2018 - 2020. Förslaget innebär bland annat en justerad 

grundbemanning och är en förutsättning för att klara de effektiviseringskrav som 

räddningstjänsten har för år 2018 och framledes. 

Till sommaren kommer räddningstjänstens utryckande verksamhet att verka på en 

brandstation då Gammelstads brandstation kommer att stängas. Nu fortsätter arbetet med 

en organisationsförändring i syfte att modernisera och anpassa räddningstjänstens 

organisation och verksamhet till den kommande nya brandstationen. Målsättningen är att 

detta ska ske utan att varsla medarbetare. 

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 

tillsyn i flerbostadshus och kommer att genomföra ca 2 000 hembesök under 2018 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. 

Från och med 2018 erbjuder MSB den nya utbildningen Grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib. MSB har via upphandling förlagt utbildningen på 

sex platser i landet utöver myndighetens egna skolor, varav en av platserna är Luleå. Den 

första utbildningen kommer att ske i maj på räddningstjänstens utbildningscentrum. 

Den samverkan mellan räddningstjänsterna i länet som startade 2016 fortsätter enligt plan. 

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". Flera gemensamma projekt pågår inom länssamverkan. 

92,5 % av räddningstjänstens medarbetare hade t o m april 2018 färre än 8 

sjukskrivningsdagar. Föregående år uppgick detta till 86,7 %. För Luleå kommun är 

motsvarande värde t o m april 2018 79,2 %. Den totala sjukfrånvaron för räddningstjänstens 

medarbetare uppgick till 3,6 % t o m april 2018. Föregående år uppgick denna till 2,8 %. För 

Luleå kommun är motsvarande värde t o m april 2018 7,0 %.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 3 029 10 671    

Verksamhetens kostnader -19 243 -60 937 Nettoinvestering 538 2 063 

Kapitalkostnader -813 -2 670    

Nettokostnader -17 027 -52 936    

Kommunbidrag 17 840 52 936 Årsbudget  2 063 

Resultat 813 0 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Nämnden har elva prioriterade mål under 2018. Prognosen för sju av målen är att de 

kommer att uppnås under året. 

Prognosen för målet att alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser 

är att det inte kommer att uppnås. Konsekvenser av de negativa prognoserna är att barn- och 

utbildningsnämnden ej bedöms bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag. 

Åtgärdsplanearbete pågår inom samtliga enheter med redovisade underskott. 

Tre av målen bedöms vara osäkra om de kommer att uppnås under 2018: 

Det pågår mycket arbete med CEMR-artiklarna i förvaltningen som syftar till att påverka 

ojämställdheten. Det omfattar kompetensutvecklingsinsatser, analyser av resultat och annan 

statistik, manligt nätverk, utvärdering av undervisningsmaterial, normkritiska arbetssätt och 

metoder för att minska elevernas stress. Det är dock inte tydligt vilken ojämställdhet som 

avses. Åtgärd för att kunna nå målet är att ta upp frågan gemensamt för att få en större 

samsyn kring vilken ojämställdhet som ska minska. 

Det pågår aktiviteter för att minska koldioxidutsläpp från förvaltningens tjänsteresor såsom 

att öka användningen av antalet webbmöten och genom förändringarna i skolstrukturen 

som pågår. Trenden är att samla personal närmare de lokal behoven. Det är dock osäkert om 

det är tillräckligt. Ytterligare analyser av mätetalen ska öka förankringen av resultaten vilket 

tros påverka resultaten. 

genomströmningen i gymnasieskolan är osäkert. Studieavbrotten är något lägre vilket är 

positivt men samtidigt har elevernas frånvaro i gymnasieskolan ökat vilket påverkar 

skolresultaten negativt. Som åtgärd fortsätter gymnasieskolan det påbörjade arbetet för att 

minska frånvaro. 

De övriga målen bedöms uppnås under året. 

• Andel elever i årskurs 7 som klarar godkända betyg bedöms öka. 

• Stärka elevernas digitala kompetens 

• Öka verksamhetens effektivitet genom ständiga förbättringar pågår 

• Yteffektivisering av kommunens lokalytor 

• Medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelse av 

verksamheten 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 90 672 165 568    

Verksamhetens kostnader -658 163 -1 906 773 Nettoinvestering 2 646 15 100 

Kapitalkostnader -6 616 -22 000    

Nettokostnader -574 107 -1 763 205    

Kommunbidrag 588 232 1 764 695 Årsbudget  18 000 

Resultat 14 125 1 490 Avvikelse  2 900 

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, 
jämfört med vt 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Fritidsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Under årets första fyra månader har förvaltningen startat upp arbetet med samtliga mål i 

Verksamhetsplan 2018. Förvaltningen räknar med att majoriteten av målen kommer att nås 

innan året är slut. 

Det mål det råder störst osäkerhet kring är målet om att erbjuda alla nyanlända 

simundervisning och att 90 % av dem ska kunna simma 200 m. Målsättningen om minst 90 % 

är mycket högt satt. Att lära sig simma 200 m på tämligen kort tid är en stor utmaning. 

Ökad jämställdhet inom fritidsnämndens område är såklart högt prioriterat även 

innevarande år. Förvaltningen gjorde under 2017 analys av skillnader baserat på kön i 

aktivitetsutbud på fritidsgårdarna och i fördelningen av lokalt aktivitetsstöd (utfall 2016). Då 

analysen visade på skillnader inom aktivitetsutbudet på fritidsgårdarna har Ung i Luleå 

arbetat intensivt med att förändra detta. 

Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna med 2,5 % under 

denna första period, ett resultat vi är mycket glada över. 

Mycket positivt är att Mötesplats för unga i Luleå kommer att förverkligas. Kontraktet för 

lokalen är klart, tillträde mitten av november och verksamhetsansvarig ska rekryteras med 

tillträde efter semestern. Då påbörjas arbete i samverkan med unga och unga vuxna, övriga 

förvaltningar, civilsamhället och andra intressenter om tankar kring verksamheten och dess 

innehåll. 

Sammanfattningsvis är läget positivt, men mycket arbete återstår under resterande del av 

2018. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 12 111 22 000    

Verksamhetens kostnader -64 793 -207 780 Nettoinvestering 22 17 954 

Kapitalkostnader -4 971 -15 600    

Nettokostnader -57 653 -201 380    

Kommunbidrag 67 460 202 380 Årsbudget  17 954 

Resultat 9 807 1 000 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Kulturnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering på olika sätt. 

Konsert & kongress bokar föreställningar vars ämnen berör jämställdhet och könsroller i 

samhället, skapar rum för möten och samtal, gör insatser utifrån insamlad 

jämställdhetsstatistik och internutbildning sker för personalen inom ämnet. Biblioteket följer 

upp besöksstatistik på de program som ges och Konsthallen arbetar för jämn könsfördelning 

hos konstutställarna. Lillan har tagit fram ett förslag till ny grafisk profil som bygger på den 

gamla logotypen men att i det nya förslaget lyfts HBTQ tydligt fram. 

Verksamheterna med publik verksamhet arbetar med att inte vara könsstereotypa vid 

marknadsföringen av program och aktiviteter. Arbetet med att ta fram en checklista för 

jämställd kommunikation har påbörjats, vilket görs i samarbete med kommunikatören på 

kulturförvaltningen. Osäkert om målet kommer att uppnås då mätningarna av 

könsuppdelad statistik görs på helårsbasis. 

Kulturförvaltningen har som ambition att öka antalet praktik- och sysselsättningsplatser 

med särskilt fokus på nyanlända kvinnor. Prognosen tyder på svårigheter att nå nyanlända, 

speciellt kvinnor. Mot bakgrund av prognosen bedöms målet inte vara uppnått på helåret. 

Arrangörsutbildning kommer att genomföras i Råneå av kulturföreningen Ebeneser med 

start under hösten 2018 och avslutas under våren 2019 för att öka arrangörskap på 

landsbygden. Medborgarkontoret i Råneå kommer att vara en viktig länk till att hitta 

intresserade personer som vill delta i utbildningen. 

Mängden koldioxidutsläpp är hög under de första fyra månaderna vilket riskerar att 

medföra att målet för helåret att minska utsläppet inte uppnås. 

Inom världsarvet möjliggör utökade öppettider på Visitor Centre för ökad tillgänglighet och 

därmed ökad kunskap om vårt världsarv. Ett forskningsprojekt har påbörjats vilken ska leda 

till framtagande av fördjupad kunskap kring världsarvet. I ett första steg kommer kunskap 

att tas fram om Det mångkulturella världsarvet, Kyrkans och kyrkstugornas sociala 

arkitektur, Landhöjningen, landskapet och den omgivande vegetationen och Hur man 

klädde sig till kyrkobesöket. I nästa steg temaskrifter produceras, guidningen i Gammelstad 

utvecklas och ett seminarium arrangeras om förmedling av kulturarvet. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 6 273 27 000    

Verksamhetens kostnader -39 251 -129 645 Nettoinvestering 242 1 350 

Kapitalkostnader -1 640 -5 000    

Nettokostnader -34 618 -107 645    

Kommunbidrag 37 215 111 645 Årsbudget  2 850 

Resultat 2 597 4 000 Avvikelse  1 500 

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Bygglov 

Antalet ärenden som kommit in till bygglovsavdelningen under de första fyra månaderna 

under 2018, har minskat med 10% jämfört med samma period förra året. Det är för tidigt att 

dra några säkra slutsatser, men en förklaring till detta kan vara att man inte fördelat några 

nya kommunala tomter. Det finns en tydlig minskning när det gäller ansökan om bygglov 

för byggande av enbostadshus. 

Den 1 februari 2017 lanserades e-tjänsten Mittbygge. Det är första steget till en helt digital 

hantering av bygglov. Möjligheten att kunna göra en ansökan hemma när som helst under 

dygnet ökar service och tillgänglighet. Antalet ansökningar från e-tjänsten har ökat till 25 %. 

Kvalitetsarbete 

Från årsskiftet har miljö- och byggnadsförvaltningen övergått till att arbeta digitalt. Det 

innebär att rutiner och arbetssätt har förändrats. Målsättningen med detta är att förkorta 

ledtiderna för de som lämnar in en ansökan eller anmälan. Införande av kundcenter har 

medfört ökad arbetsbelastning för förvaltningens medarbetare. De har utbildat kundcenters 

medarbetare och dessa utbildningsinsatser kommer att fortsätta under hela året. 

Målsättningen är att kundcenter ska kunna svara på 70% av de frågor som medborgarna har. 

Nu i uppstarten har många frågor kommit till förvaltningen som på sikt ska besvaras av en 

kommunens kundcenter. Arbetsbelastningen, för förvaltningens medarbetare, har under 

denna tid varit avsevärt högre än förväntat. Kvalitetsarbetet ger resultat det ses vid 

uppföljning av genomförda överprövningar som påvisar en ökad andel beslut som har klarat 

överprövning. 

LOVA-bidrag 

Miljö- och byggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ansöka om LOVA-bidrag 

för att tillsammans i 4-kanten inrätta en VA-rådgivartjänst. Ansökan är gjord och pengar är 

beviljade vilket innebär att en annons för att tillsätta tjänsten som VA-rådgivare kommer att 

gå ut inom kort. Ytterligare en ansökan om LOVA-bidrag lämnades in för att genomföra 

inventering av enskilda avlopp.  Även denna ansökan beviljades. 

Medarbetare  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har just nu stora rekryteringsbehov. Det är svårt att få 

sökande med rätt kompetens till våra utannonserade tjänster. Flera kommuner i vår 

geografiska närhet har också behov av motsvarande arbetskraft och det gör att 

arbetsmarknaden är rörlig för tillfället. Flera av våra medarbetare har glädjande nog blivit 

föräldrar under denna period och det innebär att vi behöver hitta vikarier för dem under 

deras föräldraledighet. Till detta kommer ett inventeringsprojekt som nämnden fått LOVA-

bidrag för. Även i detta projekt behövs utbildad personal. Ytterligare en tjänst skulle behöva 

besättas på tillsynsavdelningen. För denna tjänst behövs en erfaren medarbetare med rätt 

kompetens. Detta har visat sig vara svårt att rekrytera denna kompetens för tillfället. Med 

anledning av detta kommer ett antal projekt att utgå från planeringen. 

Ekonomisk prognos  

Enligt prognos kommer förvaltningen att bedriva sin verksamhet inom angivna ramar.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 6 195 20 840    

Verksamhetens kostnader -11 835 -44 256 Nettoinvestering 0 600 

Kapitalkostnader 0 0    

Nettokostnader -5 640 -23 416    

Kommunbidrag 7 805 23 416 Årsbudget  600 

Resultat 2 165 0 Avvikelse 600 0 

 

Styrkort 

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

  

82



Måluppföljning nämnder 

41 
 

Socialnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Nämndens arbete med att minska identifierad ojämställdhet, jämfört med 2016, ska ske 

genom att socialförvaltningen ingår som en pilot i Luleå kommun när det gäller 

jämställdhetsarbete (modellkontor). Detta är ett projekt som genomförts med flera 

norrbottenskommuner. Checklistan har genomförts i förvaltningens ledningsgrupp och en 

handlingsplan har tagits fram som ska vidareutvecklas under våren 2018. En plan för 

genomförande av checklistan är under utarbetande för implementering i hela 

socialförvaltningen. Generell metod för riskanalys har också tagits fram. 

Vid denna periods uppföljning visar att det fram till sista februari har 31 stycken nyanlända 

kvinnor erhållit en subventionerad anställning inom vård- och omsorgsboenden och inom 

ramen av projektet Jobbsteget. Möjlighet att delta i hemtjänstens arbete har tillkommit i 

projektet. Vid samma mättillfälle visar det att sju stycken nyanlända personer är på praktik 

inom socialförvaltningen. Av dessa var det fem stycken kvinnor och två stycken män. 

Samtliga enheter inom vård och omsorg har följt upp uppsatta åtgärder utifrån resultaten av 

nationella mätningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen". Lokala kvalitetsråden följer upp 

kvalitén på varje enhet under mars och april 2018. 

Utredning pågår med att se över möjligheten att starta en support för äldre. Ett förslag 

kommer att färdigställas till sista mars 2018. 

Förvaltningens arbete med den strategiska bostadsförsörjningsplanen pågår och ligger i fas 

med den ursprungliga planeringen 

Medarbetare 

Inom förvaltningen pågår fortsättningsvis arbetet med att utveckla arbetsmiljöarbetet och ett 

förslag håller på tas fram för hur arbetet gällande systematiska arbetsmiljö ska utvecklas. 

Förvaltningen har beslutat att under våren ska en HR-strategi tas fram. 

Verksamhetsområdet IFO har även upprättat en kompetensförsörjningsplan och den är 

beslutad i VÖS i januari 2018. En arbetsgrupp ska bildas för att fortsätta med konkreta 

aktiviteter utifrån plan. 

Vid uppföljning av delår 1 visar att 67 stycken medarbetare har under perioden lämnat sin 

anställning vid förvaltningen. 

Planering pågår inom vård och omsorg gällande utbildningsinsats till personal inom 

området psykisk ohälsa för äldre. Den kommer att genomföras under hösten 2018. 

Kompetensutveckling för biståndshandläggare äldre pågår gällande demenssjukdomar, 

åldrande, IBIC. 

Ekonomi 

Nämnden prognostiserar ett nollresultat. De största utmaningarna ses inom hemtjänst, LSS-

personlig assistans och placeringar. 

Socialförvaltningen vidtar kontinuerligt vardagsförbättrande åtgärder för att säkerställa resultatet.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 89 047 150 524    

Verksamhetens kostnader -605 878 -1 798 189 Nettoinvestering 2 212 9 000 

Kapitalkostnader -2 972 -5 087    

Nettokostnader -519 803 -1 652 752    

Kommunbidrag 535 362 1 652 752 Årsbudget  9 000 

Resultat 15 559 0 Avvikelse 0 0 

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, 
jämfört med vt 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Stadsbyggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Prognosen för Stadsbyggnadsnämnden, exklusive verksamheterna Vatten och avlopp samt 

Biogas, visar på en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mkr. Prognosen för hela 

Stadsbyggnadsnämnden pekar på en negativ avvikelse mot budget med 7,4 mkr. Den 

främsta orsaken till underskottet är att föregående års underskott för verksamheten Vatten 

och avlopp (-8,8 mkr) har kostnadsförts som en anpassning till gällande 

redovisningsprinciper. Tidigare har resultatet balanserats men fr o m 2018 lyfts resultatet 

fram årligen. 

Vidare skrev biogasverksamhetens tillgångar ned med 39 mkr i slutet av 2017, vilket på 

årsbasis ger minskade kapitalkostnader motsvarande 2,7 mkr. Som en följd av detta kommer 

kommunbidraget (3 mkr) för biogasverksamheten att tas bort under innevarande år. Den 

positiva avvikelse (2,1 mkr) som biogasverksamheten genererar enligt prognos 180430 

kommer efter borttag av kommunbidraget att öka avvikelsen/försämra resultatet mot budget 

med 3 mkr. Biogas, visar en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mkr. De största 

avvikelserna återfinns inom två avdelningar, drift och underhåll (-4,2 mkr) samt fastigheter 

(7,3 mkr). 

Drift och underhåll prognostiserar ett underskott på 4,2 mkr. Den snörika vintern har 

medfört att kostnaden för vinterväghållning beräknas överstiga budget med 12 mkr. Detta 

vägs till viss del upp av effektiviseringar inom parkverksamheten, lägre personalkostnader 

(vakanser) och ökade parkeringsintäkter. 

Fastigheter beräknas generera ett överskott motsvarande 7,3 mkr. Orsaken till detta är främst 

ökad uthyrning/nytillkomna kontrakt vilket genererar ökade intäkter men även minskade 

energikostnader och lägre personalkostnader (vakanser) samtidigt som 

takskottning/snöröjning och takreparationer beräknas överskrida budget. Lokalbanken 

genererar ett underskott motsvarande 3,6 mkr. 

Bostad Luleå prognostiserar ett resultat i linje med budget. Antal registrerade i bostadskön 

är 24 300. 

Vatten och avlopp 

Prognosen för verksamheten Vatten och avlopp visar på en negativ avvikelse mot budget 

med 11,7 mkr. 

Under året har föregående års underskott, 8,8 mkr, kostnadsförts. Vid årets slut beräknas det 

ackumulerade underskottet uppgå till 11,7 mkr vilket är närmare 2 mkr bättre än plan. Enligt 

plan ska underskottet vara balanserat år 2020. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen är 

att en anpassning av redovisningsprinciper genomförts. Enligt Vattentjänstlagen ska ett 

negativt resultat återställas inom en treårsperiod. 

Biogas 

Prognosen för biogasverksamheten visar på ett negativ resultat med 0,9 mkr. Intäkterna 

förväntas bli lägre än budget och driftkostnaderna högre. 
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Måluppföljning nämnder 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 379 793 1 137 420    

Verksamhetens kostnader -346 464 -993 358 Nettoinvestering 76 956 686 411 

Kapitalkostnader -123 349 -393 522    

Nettokostnader -90 020 -249 460    

Kommunbidrag 80 677 242 030 Årsbudget  1 017 743 

Resultat -9 343 -7 430 Avvikelse  331 332 

 

Styrkort 

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

 

  

86



Måluppföljning nämnder 
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Övriga nämnder 

Överförmyndarnämnd (inkl. expedition) 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 0 2 505    

Verksamhetens kostnader -3 414 -11 883 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader 0 0    

Nettokostnader -3 414 -9 378    

Kommunbidrag 3 126 9 378 Årsbudget   

Resultat -288 0 Avvikelse   

 

Valnämnd 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 0 1 220    

Verksamhetens kostnader -196 -2 966 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader 0 0    

Nettokostnader -196 -1 746    

Kommunbidrag 582 1 746 Årsbudget   

Resultat 386 0 Avvikelse   

 

Kommunrevision 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 0 0    

Verksamhetens kostnader -616 -2 518 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader 0 0    

Nettokostnader -616 -2 518    

Kommunbidrag 839 2 518 Årsbudget   

Resultat 223 0 Avvikelse   
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Måluppföljning bolag 
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Luleå kommunföretag AB 

Uppdrag 

Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag 

och ägs till 100 % av Luleå kommun. Luleå kommunföretag AB har en central och 

koncernstrategisk roll i kommunen. Bolagets viktigaste uppgift är att: 

• Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen. 

• Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen. 

• Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande 

mål. 

• Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och 

förändringar av bolagsstrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat     föreg. år      

Omsättning 0 0 0 0 Frisknärvaro % 0,0 90,0 

Kostnader inkl 
avskr 

-1 276 -1 039 -4 600 -3 900 
Sjukfrånvaro % 

0,0 2,5 

Finansiella poster -31 -321 116 831 103 982    

Res. efter fin. 
poster 

-1 307 -1 360 112 231 100 082       

Räntabilitet % Neg Neg 11% 10%    

Soliditet % 84% 84% 85% 85%    
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Luleå kommunföretagskoncern 

2018 har börjat bra för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Koncernen som 

helhet visar ett bra resultat i första tertialen, men två av koncernbolagen har fortsatt 

utmaningar i att klara ett nollresultat för helåret. Koncernens konsoliderade omsättning 

uppgår till 660 mkr och resultatet till 68 mkr. 

Ekonomisk redovisning 

Tkr

Ägd 

andel %

Rörelsens 

intäkter 1804

Resultat 

efter fin. 

poster 1804

Prognos 

Soliditet, %

Prognos 

helår 2018

Antal 

anställda

Dotterbolag

Luleå Energi AB -koncernen 100 389 964 58 373 77 109 220 169

Lulebo AB -koncernen 100 192 377 6 158 31 47 438 60

Luleå Lokaltrafik AB 100 53 300 -1 337 50 -6 000 168

Luleå Miljöresurs AB 100 38 285 4 178 22 10 549 71

Luleå Hamn AB 100 25 668 3 608 40 11 600 29

Nordiskt Flygteknikcentrum AB 100 4 617 -494 8 -500 7  

Investeringar 

Tkr Utfall 1804 Utfall 1704

Prognos 

helår 2018

Budget 

helår 2018

Luleå Kommunföretag AB 0 0 0 0

Dotterbolag

Luleå Energi AB koncernen 27 123 18 297 161 815 175 323

Lulebo AB 47 440 72 000 225 000 225 000

Luleå Lokaltrafik AB 23 300 989 30 000 30 000

Luleå Miljöresurs AB 5 652 553 16 160 16 160

Luleå Hamn AB 37 325 1 148 80 000 80 000

Nordiskt Flygteknikcentrum AB 0 93 100 100  
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Luleå Energi AB Koncernen 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller 

varma perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan. 

Luleå Energi-koncernens prognosticerade resultat för helåret 2018 förväntas överstiga det 

budgeterade med 1,1 mnkr. Totalt sett förväntas koncernens resultat efter finansiella poster 

uppgå till 109,2 mnkr. 

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har ett kallt första kvartal inneburit 

en högre försäljning än budgeterat. Detta har samtidigt medfört ökade bränslekostnaderna 

som i stort är i nivå med de ökade intäkterna och resultatprognosen för helåret ligger i nivå 

med budget. 

Resultatet i elhandelsverksamheten förväntas bli lägre än budgeterat, i huvudsak beroende 

på en kall vinter med kraftigt stigande elpriser och högre inköpspriser på el. I moderbolagets 

övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam administration förväntas endast 

mindre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget gentemot budget uppgår till - 2,7 

mnkr. 

För Luleå Energi Elnät AB så har de stora snömängderna i början av året inneburit att mer 

resurser än vanligt lagts på förebyggande åtgärder på anläggningarna. Samtidigt har en god 

kundtillväxt gett något högre intäkter än budgeterat. Totalt pekar helårsprognosen på ett 

resultat som är i linje med det budgeterade. 

Efter en vinter med god produktion i kombination med låga kostnader beräknas resultatet i 

dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB hamna över budget. För Lunet AB (samägt med Lulebo 

AB 50 %) förväntas resultatet bli i stort som budget. Prognosen för LuleKraft AB (samägt 

med SSAB EMEA AB 50 %) visar på ett resultat i nivå med budget. 

Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt 

med att kunna erbjuda fler energitjänster och produkter. Bland annat lanserades under andra 

halvåret försäljningen av solcellspaket, en produkt som har tagits emot med mycket stort 

intresse av våra kunder. 

Den nationella prisjämförelsen, Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå Energi-

koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges tredje lägsta elnätspriser. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 389 964 356 482 943 636 918 943 Frisknärvaro % 97,47 84,66 

Kostnader inkl avskr -331 842 -307 491 -835 731 -811 958 Sjukfrånvaro % 2,90 2,46 

Finansiella poster 251 30 1 315 1 101    

Res. efter fin. poster 58 373 49 021 109 220 108 086    

Investeringar totalt 27 123 18 297 161 815 175 323    

Räntabilitet % 3,6 3,1 7,7 7,7    

Soliditet % 76,5 76,2 77,3 77,0    

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Lulebo AB 

Verksamhetens måluppföljning 

För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2018 och är i sin 

slutfas. Bolaget har stort fokus på att följa de ägardirektiv som Luleå kommun har för 

bolaget, innebärande att Lulebo ska bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023, inneha 7 300 

- 9 300 av det totala hyresbeståndet i kommunen samt att ta ett delansvar för kommunens 

bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att 

upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets lägenhetsomsättning. 

Periodens underhållskostnader uppgår till 21 mkr (24 mkr). Periodens investeringar uppgår 

till ca 41 mkr (71 mkr). 

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 6,2 mkr (8,3). Prognos för året är 

47,4 mkr (37,6 mkr). I dessa siffror ingår 50% av Lunets resultat då Lulebo är hälftenägare i 

detta bolag. 

Medeltalet anställda har varit 51 (53) personer varav 52 % (56) kvinnor. 

Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa 

är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående 

underhållsarbeten. Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket 

låg nivå. 

Av Lulebos ytor står lokalerna för ca 6 %. Lokalernas bidrag till bolagets budgeterade 

resultat (ca 40 mkr) uppgår till ca 14 mkr, dvs 35 %. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 192 377 185 604 587 926 584 599 Frisknärvaro % 85,0 90,0 

Kostnader inkl avskr -160 429 -148 669 -462 576 -452 729 Sjukfrånvaro % 3,0 3,5 

Finansiella poster -25 790 -28 564 -77 912 -79 824    

Res. efter fin. poster 6 158 8 371 47 438 52 046    

Investeringar totalt 47 440 72 000 225 000 225 000    

Avkastningskrav % 0,3 0,3 3,0 3,0    

Soliditet % 32,2 36,7 31,0 31,0    

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Luleå Lokaltrafik AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla bra 

kollektivtrafik till både invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och 

miljöeffektivt resealternativ. LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra 

till skapandet av ett trivsamt Luleå med ett levande centrum tillgängligt för alla som vill röra 

sig inom Luleå tätort. 

LLT arbetar tillsammans med Luleå Kommun mot Vision 2050 och medverkar i de 

aktiviteter som pågår. Vi arbetar också med utveckling av verksamheten i enlighet med den 

uppdaterade och beslutade strategin. ”Strategi 2020” har Vision 2050 som bas och målet är 

att vara redo för 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. Med anledning av detta stärks organisationen med en 

kvalité- och miljöstrateg 2018. 

LLT har haft en resandeökning över förväntan under period 1, jämfört med motsvarande 

period 2017 har resandet ökat med 2,5%. Målet är att resandet för helåret ska bibehållas 

jämfört med 2017, denna ambition är utifrån att trafikutökningarna varit små senaste åren. 

Vi har under många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella 

kundundersökningen hos Svensk Kollektivtrafik, men ett nytt undersökningsbolag med 

förändrad metodik utför undersökningen fr o m 2017 och det är det referensår vi nu har att 

förhålla oss till. Vi ligger fortsatt på topplaceringar inom många områden. 

LLT har, genom de 8 biogasbussarna och HVO100 i övriga bussar som är i drift, i nuläget en 

fossilfri busspark och en stark miljöposition. För ett trygga denna miljöposition studeras 

andra alternativa bränslen kontinuerligt, då det sker ständiga och snabba förändringar och 

regleringar som påverkar tillgång och pris på det vi har idag. En sådan satsning mot ett 

hållbart samhälle är det elbussprojekt som LLT, tillsammans med Luleå Kommun och andra 

intressenter, planerar att genomföra med start under 2018 - vilket dessutom förväntas sätta 

Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige. 

Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning. 10 nya bussar har redan 

tagits i trafik under 2018. Denna satsning förväntas, utöver en positiv miljöeffekt, ge 

förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik samt minskade drift och 

underhållskostnader. Ytterligare 5 nya elbussar kommer i trafik under slutet av 2018. 

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som 

rapporterar till Skyddskommittén finns för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av 

arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom trafikavdelningen är i fokus under 2018 

som ytterligare ett led i detta. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 53 300 49 442 157 900 157 900 Frisknärvaro % 85,9 82 

Kostnader inkl 
avskr 

-54 626 -49 156 -163 861 -163 861 
Sjukfrånvaro % 

7,3 5,3 

Finansiella poster -11 -20 -39 -39    

Res. efter fin. 
poster 

-1 337 266 -6 000 -6 000    

Investeringar totalt 23 300 989 30 000 30 000    

Räntabilitet % neg 0,5 neg neg    

Soliditet % 56,4 56,3 50,0 50,0    

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Luleå MiljöResurs AB 

Verksamhetens måluppföljning 

För LUMIRE ser första tertialet  ut som en förlängning av 2017, det vill säga det går bra. Som 

highlights kan nämnas att: 

-Ingen allvarlig arbetsplatsolycka har skett första tertialet 

- Den ekonomiska utvecklingen ser mycket bra ut. Vi har ett bättre utfall än motsvarande tid 

förra året och det är bra tryck på uthyrning av containers. Det tillsammans med en stram 

bemanning och fjolårets nya avtal ger resultat 

-LUMIRE har öppnat sin sulfidjordsdeponi och har börjat ta emot massor. Tillståndet är dock 

överklagat och en visning för Tingsrätten skall ske gemensamt med överklagande parter 25/5  

2018. 

-Under första tertialet har Lumire även lanserat ett nytta samarbete med BC Luleå. Luleå 

Basket och Fritidsförvaltningen där vi har börjat att källsortera Luleå Energi Arena 

-LUMIRE har gjort årets ISO revision utan några större anmärkningar 

Sammanfattningen blir att tillsammans med en stabil ekonomisk situation och mängder med 

positiva tecken så är läget grönt för bolaget. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 38 285 35 084 126 299 126 299 Frisknärvaro % 91,3 75,0 

Kostnader inkl 
avskr 

-34 134 -31 725 -115 800 -115 800 
Sjukfrånvaro % 

5,5 4,0 

Finansiella poster 27 20 50 50    

Res. efter fin. 
poster 

4 178 3 379 10 549 10 549    

Investeringar totalt 5 652 553 16 160 16 160    

Räntabilitet % 2,8 2,3 6 6    

Soliditet % 43,2 40,3 22 22    

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Luleå Hamn AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Godsomsättningen i hamnen har ökat med 2% hittills under 2018. Det har varit en minskning 

av järnmalm från Sandskär på cirka 6% men årsprognosen är en ökning med cirka 10%. 

Victoriahamnen har ökat markant, med cirka 40%. Denna ökning beror till stor del på 

utskeppning av stålämnen till följd av problem med stålpendelns vagnar. Den ökning som 

varit under året förväntas fortsätta så att ökningstakten för helåret blir omkring 10%. 

Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under två års tid och samarbetet har varit 

gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymerna utöver den temporära ökning som 

nämnts ovan, vilket är bra. Isläget i Bottenviken har under vintern varit på en normal nivå. 

Den myckna snön har dock orsakat mycket merarbete i hamnområdet med ovanligt mycket 

isbrytning. Uppdrag har under årets vintermånader utförts dels i Karlsborg samt Piteå. 

Dessa uppdrag har i år gjorts under en något längre tid än föregående år på grund av isläget. 

Dessa uppdrag har utförts till kundens belåtenhet och inom budgeterad kostnad. 

Rekrytering och återbesättning av tjänster pågår och förväntas vara avslutade före 

sommarens utgång. 

Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I mitten av april fick vi 

ett positivt beslut från Mark och Miljööverdomstolen angående tillstånd för projektet. Tiden 

för överklagan går ut 9 maj. Arbetet bedrivs som tidigare i nära samarbete med 

Sjöfartsverket. 

Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och leverans av bogserbåten sker 

i maj 2019. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 25 658 25 934 79 600 79 600 Frisknärvaro % 100 85 

Kostnader inkl 
avskr 

-21 938 -20 384 -67 000 -67 000 
Sjukfrånvaro % 

0,95 3,5 

Finansiella poster -122 -37 -1 000 -1 000    

Res. efter fin. 
poster 

3 598 5 513 11 600 11 600    

Investeringar totalt 37 325 1 148 80 000 80 000    

Räntabilitet % 1,90 3,16 5 5    

Soliditet % 45,70 44,19 40 40    

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Nordiskt Flygteknikcentrum AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Bolaget arbetar mycket aktivt med rekrytering av tjejer till utbildningen. Digitalisering av 

utbildningsmaterial prioriteras för att kunna minska pappersanvändningen till hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 
period 

Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 4 617 4 904 13 500  Frisknärvaro % 100 95 

Kostnader inkl 
avskr 

-5 111 -5 375 -14 000  
Sjukfrånvaro % 

0 5 

Finansiella poster 0 0 0     

Res. efter fin. 
poster 

-494 -471 -500     

Investeringar totalt 0 93 100     

Räntabilitet % neg neg neg     

Soliditet %  8,1      

 

Styrkort 

Mål 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 
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Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomicenter 

E-post: ekonomicenter@lulea.se 

Telefon: 0920-455146 
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2018 års lönerevision varav 4 avtalsområden av 5 är färdigförhandlade.
Belopp i tkr (inkl Po)

FÖRVALTNING/Nämnd Belopp 2018
Helårseffekt         fr
o m 2019

KS/Kommunledningsförvaltning 1 580 2 118
KS/Kvalitet och samhällsutveckling 293 391
KS/Arbetsmarknadsförvaltning 632 856
KS/Räddningstjänsten 851 1 249
Barn- och utbildningsnämnd 6 863 9 875
Fritidsnämnd 539 777
Kulturnämnd 981 1 317
Miljö- och byggnadsnämnd 487 650
Socialnämnd 24 751 36 410
Stadsbyggnadsnämnd 1 519 2 050
Lönerevision totalt = Ökade kommunbidrag, tkr 38 496 55 692

Finansieringen lönereserv -38 496 -55 692

SUMMA 0 0
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2018-05-07

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 137

Förslag till samverkansavtal forskarskola, praktiknära 
skolforskning
Ärendenr 2018/464-2.5.1.2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtal för forskarskola.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Forskarskolan medfinansieras med 12,5 % av total projektbudget om 

max 50 mkr.
4. Finansiering för 2018 hänskjuts till delårsrapport 1 för januari-april och 

finansiering fr.o.m. 2019 hänskjuts till arbetet med strategisk plan och 
budget för 2019-2021.

Reservation
Jan Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
För att på lång sikt säkra lärarförsörjningen i regionen behövs en stark och 
hållbar lärarutbildning. En stark och hållbar lärarutbildning i regionen bidrar 
inte bara med kompetens inom universitet utan även till utveckling av skolan 
i regionen. Det möjliggör för personer i regionen att kunna studera vidare, 
men också att kunna stanna kvar i regionen och på så sätt bidra till fortsatt 
utveckling. En stark lärarutbildning med en forskningsöverbyggnad gör det 
möjligt för lärare i skolorna att meritera sig inom läraryrket efter avlagd 
examen. En lärarutbildning i regionen möjliggör samverkan mellan 
kommuner och universitet i aktuell forskning.

Luleå tekniska universitet (LTU) har fyra forskningsämnen som är av särskild 
betydelse för lärarutbildningarna: engelska med didaktiks inriktning, 
matematik och lärande, pedagogik och svenska med didaktisk inriktning. 
Utan forskningsöverbyggnad i dessa ämnen kan LTU inte säkerställa 
kvaliteten i någon av de lärarutbildningarna som ges vid universitet.

För att stärka lärarutbildningarna är det nödvändigt att säkerställa de 
forskningsämnen som nämns ovan. LTU vill därför göra en kraftfull satsning 
genom att starta en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning och 
med minst åtta doktorander. En forskarskola är en bra modell för 
forskarutbildning, dels för att den möjliggör gemensamma moment över 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2018-05-07

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

ämnesgränser för de som deltar i forskarskolan och dels för att den blir en 
naturlig plattform för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Syftet 
med forskarskolan är således både att stärka lärarutbildningarna och att bidra 
till utveckling i regionen.

LTU vill samverka med parter i regionen för att genomföra en forskarskola 
med fokus på praktiknära forskning kopplat till lärarutbildningarna. 
Forskarskolan ska drivas under minst fem år och omfatta minst åtta 
doktorander som antas till forskarutbildning med målet att avlägga 
doktorsexamen. Kostnaden för denna satsning beräknas till 44 miljoner 
kronor. Forskarskolan ska finansieras gemensamt av LTU, Region Norrbotten, 
Boden kommun och Luleå kommun.

Kostnaden för forskarskolan beräknas till 44 miljoner kronor fördelat över en 
period om 5 år. Parterna faktureras utifrån faktiska kostnader. Om 
kostnaderna överstiger det beräknade 44 miljoner kronor så fördelas dessa 
enligt principen ovan, dock max till 50 miljoner kronor.

Kostnaden fördelas mellan parterna på följande sätt: 
LTU: 50% 
Region Norrbotten: 25% 
Luleå kommun & Bodens kommun: 25%

Deltagande kommuner ansvarar för: 
• att bidra med finansiering av forskarskolan enligt paragraf 6, 
• att föreslå representanter till forskarskolans styrgrupp, 
• att uppmuntra lärare att söka doktorandtjänst, 
• att ge förutsättningar för dem som antas till forskarskolan att verka i 
kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att 
anta samverkansavtal för forskarskola. Kommunstyrelsens ordförande får i 
uppdrag att underteckna avtalet. Forskarskolan medfinansieras med 12,5 % av 
total projektbudget m max 50 mkr. Finansiering för 2018 hänskjuts till 
delårsrapport 1 för januari-april och finansiering fr.o.m. 2019 hänskjuts till 
arbetet med strategisk plan och budget för 2019-2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-05-07 § 132 föreslagit besluta att 
anta samverkansavtal för forskarskola. Kommunstyrelsens ordförande får i 
uppdrag att underteckna avtalet. Forskarskolan medfinansieras med 12,5 % av 
total projektbudget m max 50 mkr. Finansiering för 2018 hänskjuts till 
delårsrapport 1 för januari-april och finansiering fr.o.m. 2019 hänskjuts till 
arbetet med strategisk plan och budget för 2019-2021.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2018-05-07

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Jan Nyberg (MP) föreslår återremiss. Motiveringen är att det ska klargöras om 
det är brukligt att universitet/högskolor lägger halva kostnaden för 
forskarskola för lärare på kommuner/region. Jan Nyberg (MP) föreslår i andra 
hand bifalla arbetsutskottets förslag.

Lenita Ericson (S) föreslår avslå förslaget om återremiss. 

Thomas Olofsson (L) och Lenita Ericson (S) förslår bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Nybergs (MP) förslag om återremiss under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Beslutsunderlag
 Samverkansavtal mellan LTU, Region Norrbotten, Bodens kommun 

och Luleå kommun, KLF Hid: 2018.3736
 Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag,

KLF Hid: 2018.3735

Beslutet skickas till
Luleå Tekniska Universitet
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 90

Begäran om utökad driftbudget
Ärendenr 2018/435-2.10.0.2

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
begäran om utökad driftbudget.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna begäran om utökad driftbudget. Arbetsutskottet föreslår bifall till 
förvaltningens förslag.

Ekonomikontoret har i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat 
fram en modell för kompensation av driftkostnader för förändrad volym.  

Om nämndens investeringsbudget avseende nyinvesteringar förutsätter 
utökat kommunbidrag kan man vid behov, i samband med Delårsrapport 1, 
begära utökad driftbudget för investeringar som startas under innevarande år.

Kompensation begärs med följande belopp (i tkr):

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

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-03-28, SBF hid 2018.1970
 Specifikation driftkonsekvenser nyinvesteringar SBF (bilaga), SBF hid 

2018.1971

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Anders Bylund 2018-05-24

 
2018/800-3.4.4.2

Fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet 2018
Ärendenr 2018/800-3.4.4.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
att Luleå kommun vill kunna erbjuda berörda ungdomar gratis kollektivtrafik 
i tätorten sommaren 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har i förordning SFS:349 beslutat om att erbjuda skolungdomar att 
resa avgiftsfritt med allmän kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet 
ska rikta sig till alla skolungdomar som under vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 
eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i 
specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnat årskurs 
10. Däremot ska bidraget inte omfatta särskole- eller specialskolelevers behov 
av andra transporter än linjeförd kollektivtrafik.

Norrbotten ges möjlighet att söka bidrag om 8,5 mkr. Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, RKM, har därmed möjlighet att av 
Trafikverket söka bidrag för perioden 2018-06-15 - 2018-08-21.

Den befintliga kollektivtrafik som omfattas i Norrbotten är bland annat 
stadstrafik i Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna. De 
kommuner som har egen stadstrafik måste fatta beslut att reformen även ska 
gälla kollektivtrafiken i den egna kommunen. Beslut måste vara RKM 
tillhanda senast 5 juni 2018. RKM kommer vid direktion den 12 juni fatta 
beslut om hur reformen ska gälla i Norrbotten för sommarlovet 2018.

För Luleå kommuns del kommer det att bli möjligt för de ungdomar som 
utgör målgruppen bli möjligt att resa avgiftsfritt med Luleå Lokaltrafik, LLT. 
Det intäktsbortfall som uppstår redovisas i efterhand till RKM som täcker 
bortfallet proportionellt upp till den summa som tillfaller Norrbotten. 
Bedömningen är att risken för att dessa medel inte täcker det intäktsbortfall 
som uppstår är mycket liten.

LLT har under de senaste sex somrarna erbjudit gymnasieelever att under 
sommaren resa fritt mot en avgift på 150 kronor. Eftersom de som går ut 
årskurs tre inte omfattas av regeringens beslut avser LLT att erbjuda dessa 
150-kronorskortet även under kommande sommar.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Anders Bylund 2018-05-24

 
2018/800-3.4.4.2

Beslutsunderlag
 Missiv från regionala kollektivtrafikmyndigheten
 Förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar 

2018:349
 Regeringskansliets förslag om stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik 

för unga

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Luleå Lokaltrafik AB
Kvalitet & samhällsutveckling
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Missiv gällande förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för 

ungdomar  

 

Regeringen har i förordning SFS:349 publicerad 4 maj beslutat om bestämmelser om 

rätt för den myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att i 

mån om tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 

skolungdomar att resa avgiftsfritt med allmän kollektivtrafik under sommarlovet. 

Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018. 

 

Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar i länets kommuner som respektive 

vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de 

elever som lämnat årskurs 10. Däremot ska bidraget inte omfatta särskole- eller 

specialskolelevers behov av andra transporter än linjeförd kollektivtrafik. 

 

Regeringens indikation på preliminärt bidrag om totalt 348 mkr innebär för 

Norrbottens del att 17 055 personer faller inom målgruppen. Norrbotten utgör 2,45% 

och ska därmed ges möjlighet att söka bidrag om 8,51 mkr enligt regeringens 

preliminära beräkningar i promemoria 2018-01-15, N2018/00192/SUBT.  

 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, RKM ges därmed möjlighet att av 

Trafikverket söka bidrag för sommarlovet 2018, dvs perioden 2018-06-15 – 2018-08-

21. RKM kan ansöka under ansökningsperioden 25 maj till den 7 juni 2018. 

 

Den befintliga kollektivtrafik som omfattas i Norrbotten är; 

 

- Stomlinjetrafik som administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB, dvs trafik 

mellan kommunhuvudorter. 

 

- Anropsstyrd kollektivtrafik som administreras av Länstrafiken i Norrbotten 

AB 

 

- Lokal linjetrafik som administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB och som 

går på tidtabell under sommarperioden. 

 

- Stadstrafik i Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna. 

 

Stadstrafiken i Norrbotten ägs och administreras av respektive kommun, vilket 

innebär att de kommuner som har egen stadstrafik måste fatta beslut att reformen även 

ska gälla stadstrafiken i den egna kommunen. Beslut måste vara RKM tillhanda senast 

5 juni 2018. RKM kommer vid direktion den 12 juni fatta beslut om hur reformen ska 

gälla i Norrbotten för sommarlovet 2018. 

 

 

 

Datum: 

2018-05-15 

           Beteckning: 

           SFS 2018:349 

Handläggare: 

Kenneth Johansson 
Missiv gällande förordning om stöd för 

att främja fri kollektivtrafik för 

ungdomar  
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Hur kommer det praktiskt gå till; 

 

RKM har gett Länstrafiken i Norrbotten AB i uppdrag att lösa de tekniska 

förutsättningar som behövs för att med kort varsel kunna lösa frågan rent praktiskt. 

 

Varje elev i målgruppen kommer få ett brev hemskickat till den adress där eleven är 

mantalsskriven enligt folkbokföringsregistret. I brevet kommer det framgå ett 

tillvägagångssätt där eleven laddar ner en mobilapp som också används vid 

köp/beställning av den fria resan. Mobilappen kommer innehålla en rörlig QR kod 

som uppvisas vid resans start, antingen via QR läsare i bussen eller till 

busschauffören. Genom denna teknik kommer samtliga genomförda resor registreras 

redan när eleven beställer resan och vi kommer för Norrbotten del kunna medverka i 

Trafikverkets krav på uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

 

 

Fördelning av statsbidraget; 

 

Det statsbidrag som RKM söker/beviljas kommer i efterhand proportionellt fördelas 

ut utifrån det intäktsbortfall som den fria kollektivtrafiken för målgruppen genererat 

för respektive resa inom de olika trafikslagen. 

 

 

Tillvägagångssätt och beslut; 

 

RKM kommer under ansökningsperioden senast 7 juni söka bidrag och sedan 

annonsera ut förutsättningarna via media i Norrbotten den 13 – 14 juni. Allt under 

förutsättning att direktionen fattar beslut (den 12 juni) om fri kollektivtrafik för 

nämnda målgrupp under sommarlovet 2018. 

 

 

Bilagor; 

Svensk författningssamling SFS 2018:349     Bilaga 1 

Regeringskansliets Promemoria 2018-01-15, N2018/00192/SUBT  Bilaga 2 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 
Kenneth Johansson 

Myndighetschef 
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Svensk författningssamling 

Förordning 
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar 

Utfärdad den 26 april 2018 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet 

som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av 

tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 

skolungdomar att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik under sommarlovet. 

Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar i länets kommuner som 

respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grund-

särskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan 

eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även 

rikta sig till de elever som lämnar årskurs 10.  

2 §    I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 

2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 

3 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 

4 §    Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

5 §    Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som 

ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som gäller för varje regional 

kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet skolungdomar 

per län.  

Fördelningstalet ska vara det som anges i bilagan till denna förordning. 

Ansökan och beslut 

6 §    Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 

7 §    En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast inom 

den tid som Trafikverket beslutar. 

8 §    När ansökningstiden har gått ut ska Trafikverket pröva samtliga inkomna 

ansökningar.  

Trafikverket betalar ut bidraget. 

SFS 2018:349 
Publicerad 

den 4 maj 2018 
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SFS 9 §    Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den 

tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. 

Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt 

skick. 

Återbetalning och återkrav 

10 §    Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har 

beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 

ha insett detta.  

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 

räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 

procentenheter.  

Om någon är återbetalningsskyldig, ska Trafikverket besluta att helt eller 

delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 

Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. 

Uppföljning 

11 §    Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen redovisa 

resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot bidraget 

är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten 

som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som Trafikverket 

begär. 

Bemyndigande 

12 §    Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 

förordning. 

Överklagande 

13 §    Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.  
                       

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 

 

På regeringens vägnar 

 

TOMAS ENEROTH 

 Jonas Ragell 

 (Näringsdepartementet) 

 

  

2018:349
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SFS Bilaga 

Förteckning över fördelningstal 2018 
 

Län Fördelningstal i procent 

Blekinge län 1,6 

Dalarnas län 2,9 

Gotlands län 0,5 

Gävleborgs län 2,9 

Hallands län 3,4 

Jämtlands län 1,3 

Jönköpings län 3,8 

Kalmar län 2,4 

Kronobergs län 2,1 

Norrbottens län 2,4 

Skåne län 13,0 

Stockholms län 22,6 

Södermanlands län 3,0 

Uppsala län 3,6 

Värmlands län 2,7 

Västerbottens län 2,6 

Västernorrlands län 2,5 

Västmanlands län 2,7 

Västra Götalands län 16,5 

Örebro län 3,0 

Östergötlands län 4,5 

 

2018:349
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Inledning 

Riksdagen har den 12 december (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 

2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med regeringens 

förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Regeringen 

föreslår i BP-18 om att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 

2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive 

vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i 

gymnasieskolan. I denna promemoria ges kompletterande information om 

innehållet i förslaget. 

Förslag till förordning 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet 

som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av 

tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 

skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under 

sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är 

folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar 

antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 

sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För 

elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar 

årskurs 10. 

I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 

oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 

2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 

regeringsformen.  

3 §    Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

4 §    Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som 

ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för 

varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet 

skolungdomar per län enligt 1 §.     
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Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut. 

Kommentar 

Vem får söka och hur avgränsas kollektivtrafik? 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får söka 

bidraget.  

Syftet med bidraget ska vara att RKM i den ordinarie linjeförda 

kollektivtrafiken ska erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet. 

Det finns således inte krav på att RKM ska utöka redan fastställd och 

upphandlad kollektivtrafik. 

Staten kan ge ett bidrag till finansieringen av en avgiftsfri kollektivtrafik för 

den utpekade målgruppen.  

Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i 

samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad 

som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som 

hindrar RKM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för 

bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar 

med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan gälla 

att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får 

resa avgiftsfritt. 

Olika skolformer 

I budgetpropositionen för 2018 nämns endast skolformerna grundskola och 

gymnasieskola. Alla skolformer förutsätts omfattas av reformen: grundskola, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt år 1 och 2 i 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Däremot ska bidraget inte omfatta 

särskole- eller specialskolelevers behov av andra transporter än linjeförd 

kollektivtrafik. 

Fördelningsnyckel 

Fördelningsnyckeln utgår från det totala antal ungdomar per län i den 

utpekade ålderskategorin. Den fördelning som framgår nedan grundas på 

uppgifter Regeringskansliet inhämtat från Skolverket med elevstatistik för 

läsåret 2016/17. Regeringskansliet kommer att slutligt beräkna fördelningen 

utifrån statistik för läsåret 2017/18 från den 15 oktober 2017. Denna statistik 

kommer att bearbetas av Skolverket och publiceras senast den 22 mars 2018. 
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Regeringen kommer därefter i en särskild förordning fastställa den slutliga 

fördelningen. Det totala bidragsbeloppet minskas med 2 mnkr som avsätts 

för Trafikverkets administration och uppföljning. 

Fördelning av bidrag 
utifrån statistik inhämtad 
från Skolverket för läsåret 
2016/17. 

Tot antal 
personer 
[ 695 251] 

Procent av 
totalt 

Indikation på 
preliminärt 
bidrag  
[348 mnkr] 

Blekinge län 11 195 1,61% 5,60 

Dalarnas län 20 625 2,97% 10,32 

Gotlands län 3 652 0,53% 1,83 

Gävleborgs län 20 338 2,93% 10,18 

Hallands län 23 235 3,34% 11,63 

Jämtlands län 9 039 1,30% 4,52 

Jönköpings län 26 190 3,77% 13,11 

Kalmar län 17 055 2,45% 8,54 

Kronobergs län 14 419 2,07% 7,22 

Norrbottens län 17 010 2,45% 8,51 

Skåne län 89 930 12,93% 45,01 

Stockholms län 154 796 22,26% 77,48 

Södermanlands län 20 933 3,01% 10,48 

Uppsala län 24 968 3,59% 12,50 

Värmlands län 19 051 2,74% 9,54 

Västerbottens län 18 067 2,60% 9,04 

Västernorrlands län 17 757 2,55% 8,89 

Västmanlands län 19 075 2,74% 9,55 

Västra Götalands län 115 457 16,61% 57,79 

Örebro län 21 302 3,06% 10,66 

Östergötlands län 31 157 4,48% 15,60 
 

Ansökan och beslut 

5 §    En ansökan om bidrag ges in till och prövas av Trafikverket.  

6 §    En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx. 

7 §    När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva 

samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket betalar ut bidraget. 
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8 §    Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den 

tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. 

Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt 

skick. 

Kommentar 

För 2018 kan datum i 6 § fastställas först efter remittering och när vi vet när 

beslut om förordning kan tas. För 2019 får en förordningsändring göras som 

blir mer allmän. 

Återbetalning och återkrav 

9 §    Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om ersättningen har 

beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 

ha insett detta.  

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 

räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 

procentenheter.  

Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller 

delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 

Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. 

Kommentar 

Ingen kommentar. 

Uppföljning 

10 §    Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen 

redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot 

bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av 

verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som 

Trafikverket begär. 

Kommentar 

Regeringen avser att i ett särskilt uppdrag till Trafikverket ge närmare 

direktiv om uppföljning och analys. 
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Bemyndigande 

11 §    Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 

förordning.  

Kommentar 

Ingen kommentar 

Överklagande 

12 §    Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.   

_______________________ 

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018. 

2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx 

juni 2018. 

Kommentar 

Ingen kommentar 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Maria Bergman 2018-04-23

 
2018/584-2.4.3.3

Medfinansiering av projekt EUREKA ITEA 3
Ärendenr 2018/584-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projektet 

EUREKA ITEA 3 med maximalt 900 tkr (150 tkr för 2018, 300 tkr för 
2019, 300 tkr för 2020 och 150 tkr för 2021).

2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Dataanvändningen, behovet av databehandling och datalagring ökar. Det 
medför att behovet av datacenter också växer kraftigt. Syftet med projektet är 
att ytterligare stärka Luleå tekniska universitet/SICS North och regionen som 
en central punkt för kompetens och innovation inom området automation av 
drift och underhåll för datacenter. Detta ska ske genom att ta fram ett 
innovativt koncept för autonoma datacenter. Målgruppen för projektets 
resultat är datacenteroperatörer som Facebook, Amazon, Hydro66, Fortlax och 
Telia. Målen för projektet mäts i antal rapporter, demoevent, demo 
evenemang, demonstrerade mjukvaror, publicerade artiklar, artiklar i media, 
antal presentationer.

Forskningsinstitutet RISE SICS North AB är projektägare och ansöker om 300 
tkr per år från Luleå kommun under perioden 2018-2021, totalt 900 tkr. 
Projektets totala budget uppgår till 7 978 tkr. Övrig finansiering förutsätts 
framför allt ske från Vinnova (7 058 tkr).

RISE SICS har en praktisk jämställdhetsplan som ska användas i projektet.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet ligger i linje med tidigare 
satsningar och styrkeområden. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Maria Bergman 2018-04-23

 
2018/584-2.4.3.3

Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Ansökan	  om	  medfinansiering	  av	  ett	  EUREKA	  ITEA3	  projekt	  
	  

Projektnamn	  
AutoDC	  –	  Autonomous	  Datacenter	  for	  Long	  Term	  Deployment	  

Sökande	  
RISE	  SICS	  North	  AB	  
Björkskataleden	  112	  
97347	  Luleå	  
Org.	  Nummer	  559003-‐7569	  

Sökt	  belopp	  
300	  000	  kr	  per	  år	  2018,	  2019,	  2020.	  
Totalt	  900	  000	  kr	  för	  3	  år.	  

Projekttid	  
Startdatum	  2018-‐11-‐01	  
Slutdatum	  2021-‐10-‐29	  

Projektorganisation	  
Projektledare	   för	   hela	   ITEA3	   projektet	   är	   från	   Ericsson	   AB.	   Projektets	  
konsortium	  går	  över	  tre	  länder	  Sverige,	  Finland	  och	  Kanada.	  RISE	  SICS	  North	  är	  
svensk	  koordinator.	  	  
	  
Sverige:	  12	  parter	  
• ABB,	  Ericsson,	  Swegon,	  RISE	  SICS,	  Lund	  University,	  Luleå	  University	  of	  

Technology,	  Swedish	  Modules,	  OP5,	  SEE	  Cooling,	  Comsys,	  Clavister,	  Hi5	  
Finland:	  7	  parter	  	  
• Aalto	  University,	  Granlund,	  Oulun	  Data	  Center,	  Cumucore,	  IonSign,	  HitSeed,	  

Sensoftia	  
Canada:	  4	  parter	  
• Ericsson,	  MLT,	  Mariner	  Partners,	  Saint	  Marys	  University	  

Bakgrund	  
Dataanvändning	   och	  databehandling	   växer	   runt	   om	   i	   världen	   tack	   vare	   smarta	  
telefoner	   och	   uppkopplade	   enheter.	   Det	   medför	   att	   behovet	   av	   storskaliga	   IT	  
infrastrukturer	   d.v.s.	   datacenter	   växer	   kraftigt.	  Norden,	   Sverige	   och	   framförallt	  
norra	   Sverige	   har	   visat	   sig	   vara	   ett	   ypperligt	   ställe	   att	   placera	   och	   drifta	   stora	  
datacenter.	  Fördelarna	  är	  många	  ex.	  stabil	  elkraft,	  kyla	  och	  kompetens.	  	  
	  
Om	  tillväxten	  i	  Sverige	  fortsätter	  i	  samma	  takt	  kan	  kompetensbrist	  uppstå	  och	  bli	  
en	   begränsande	   faktor	   om	   inte	   proaktiva	   satsningar	   genomförs.	   Behovet	   av	  
kompetens	   i	   datacenterbranschen	   är	   också	   en	   möjlighet	   då	   utveckling	   av	   nya	  
innovativa	   koncept	   ger	  möjlighet	   för	   Svenska	   företag	   att	   profilera	   sig.	   Det	   blir	  
också	  en	  motor	  i	  projekt	  för	  spetskompetensutveckling.	  	  
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Ett	  område	  där	  svensk	  innovation	  och	  specialisering	  kan	  ge	  konkurrensfördelar	  
ligger	   inom	   automationsområdet.	   	   Automation	   vid	   drift	   och	   underhåll	   av	  
anläggningar	   är	   en	   ett	   styrkeområde	   i	   Sverige	   och	   i	   norra	   Sverige	  med	  många	  
driftkritiska	  anläggningar.	  Det	  har	  också	  blivit	  ett	  profilområde	  inom	  datacenter	  
för	  LTU	  och	  RISE	  SICS	  North.	  
	  
Behovet	   för	   automation	   och	   på	   sikt	   autonoma	   datacenter	   ökar	   när	   antalet	  
datacenter	  växer	  för	  att	  få	  ned	  driftskostnaderna.	  Underhåll	  och	  övervakning	  blir	  
kostsammare	   när	   antalet	   siter	   ökar	   exempelvis	   i	   ett	   nät	   av	   små	   datacenter	   så	  
kallade	  edge	  datacenter.	  Möjligheten	  med	  automation	  är	  också	  stor	  i	  datacenter	  
på	  distans	  från	  operatörerna.	  

Syfte/mål	  
Målet	   med	   projektet	   är	   att	   ta	   fram	   ett	   innovativt	   koncept	   för	   autonoma	  
datacenter.	   Autonoma	   datacenter	   bör,	   utan	   mänsklig	   påverkan,	   klara	   av	   att	  
fortsätta	  dess	  drift,	  och	  efter	  bästa	  förmåga	  självläka	  från	  driftstörningar,	  så	  som	  
elavbrott	  och	  överhettning.	  	  
	  
Det	   nationella	   syftet	   är	   att	   stärka	   den	   Svenska	   datacenterbranschen	   att	   bli	  
spetsleverantörer	   inom	   automation	   för	   datacenter	   och	   för	   produkter	   i	  
datacenter.	  Det	  regionala	  syftet	  är	  att	  LTU/SICS	  North	  fortsätter	  vara	  en	  central	  
punkt	  för	  kompetens	  och	  innovation	  i	   landet	  samt	  att	  regionala	  bolag	  stärks	  av	  
ett	  starkare	  universitet	  och	  industriforskningsinstitut.	  

Målgrupp	  
Målgruppen	   för	   projektets	   resultat	   är	   datacenteroperatörer	   som	   Facebook,	  
Amazon,	  Hydro66,	  Fortlax,	  Telia	  osv.	  Dessa	  behöver	  tekniken	  och	  de	  produkter	  
som	   deltagande	   företag	   utvecklar.	   För	   regionen	   är	   distansdrift	   speciellt	  
intressant.	   De	   långa	   avstånden	   och	   koncentrationen	   av	   kompetens	   i	   regioners	  
centrum	  gör	  att	  projektets	  resultat	  passar	  norra	  Sverige.	  
	  
Målgruppen	   för	   det	   förstärkta	   industriforskningsinstitutet	   är	   de	   regionala	  
bolagen	   i	   norra	   Sverige	   och	   tillväxten	   kommer	   regionens	   kommuner	   och	  
kommunernas	  bolag	  till	  godo.	  Målgruppen	  för	  den	  kompetens	  som	  byggs	  lokalt	  i	  
Luleå	  är	  de	  regionala	  bolagen.	  

Aktiviteter/genomförande	  
Projektets	  struktur	  består	  av	  sex	  arbetspaket	  "DC	  Design	  and	  data	  architecture",	  
"Data	   collection	   and	  monitoring",	   "Machine	   learning	   and	  monitoring",	   "Control	  
implementation	  and	  performance	  measurement",	  "Sustainability,	  demonstration	  
and	  dissemination"	  och	  "Project	  management".	  Se	  figure	  nedan.	  
	  
I	  projektet	  finns	  fem	  innovationsteman	  som	  bearbetas	  av	  minst	  ett	  arbetspaket	  
och	   samverkan	   mellan	   arbetspaketen	   skall	   ske	   i	   innovationsteman.	   Projektets	  
tidplan	   är	   en	   kombination	   av	   vattenfallsmodell	   och	   agila	   arbetssätt	   med	  
planering	  och	  i	  projektets	  progress.	  
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Sammanfattning	  av	  arbetspaketens	  innehåll	  beskrivs	  nedan.	  
	  
WP1	  –	  DC	  Design	  and	  data	  architecture	  	  
[WP-‐Ledare:	  Claude	  Morin,	  Missing	  Link	  Technologies,	  Vice	  WP	  ledare:	  Tor	  Björn	  
Minde,	  Ericsson]	  	  
Arbetspaketet	   kommer	   definiera	   krav	   och	   design	   kriterium	   och	   arbeta	   med	  
datacenterdesign	  och	  en	  gemensam	  dataarkitektur.	  
	  
WP	  2	  -‐	  Data	  collection	  and	  monitoring	  	  
[WP-‐Ledare:	  Fredrik	  Åkerström,	  OP5,	  Vice	  WP	  ledare:	  Catherin	  Truchan,	  
Ericsson	  (Canada)]	  	  
Huvudsyftet	   med	   arbetspaket	   2	   är	   att	   utveckla	   datainsamlingssystem	   som	  
inkluderar	   sensorer,	   gateways	   och	   inkoppling	   samt	   data	   och	   prestanda	  
övervaknings	  som	  inkluderar	  stödsystem	  för	  beslut.	  
	  
WP	  3	  -‐	  Machine	  learning	  and	  modelling	  	  
[WP-‐Ledare:	  Andreas	  Johnsson,	  Ericsson,	  Vice	  WP	  ledare:	  Jaakko	  Hollmén,	  Aalto	  
University]	  	  
Arbetspaketet	   kommer	   att	   utveckla	   ett	   avancerat	   data-‐drivet	   ledningssystem	  
baserat	   på	   maskinlärning	   och	   modellering	   av	   system	   inkluderande	   prediktiva	  
och	  beskrivande	  metoder	  för	  autonom	  styrning.	  
	  
WP	  4	  -‐	  Control	  implementation	  and	  performance	  measurement	  	  
[WP-‐Ledare:	  Charles	  Holleran,	  Mariner	  Partners,	  Vice	  WP	  ledare:	  Johan	  Eker,	  
Ericsson]	  	  
WP4	   kommer	   att	   använda	   instrumenteringen	   och	   den	   strömmande	   data	   för	  
analys	   och	   kunskapsextrahering	   för	   att	   implementer	   styrning	   av	   ett	   helt	  
datacenter.	  
	  
WP	  5	  -‐	  Sustainability,	  demonstration	  and	  dissemination	  	  
[WP-‐Ledare:	  Jonas	  Gustafsson,	  RISE	  SICE	  North,	  Vice	  WP	  ledare:	  Kari	  Päivärinta,	  
OuluDC]	  	  
Arbetspaketet	  kommer	  att	  organisera	  dissemineringsaktiviteter	  som	  inkluderar	  
workshops,	  demo-‐sessioner,	  uppföljning	  av	  konferenser	  och	  publikationer	  samt	  
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utvärdera	   hållbarhet	   för	   mikro	   datacenter	   moduler	   i	   SICS	   ICE	   labb,	   där	  	  
demonstrationer	  kan	  utföras	  under	  projektets	  gång.	  
	  
WP	  6	  -‐	  Project	  management	  	  
[WP-‐Ledare:	  Tor	  Bjorn	  Minde,	  Ericsson,	  Vice	  WP	  ledare:	  Jari	  Innanen,	  Granlund]	  	  
Syftet	  med	  detta	  arbetspaket	  är	  att	  se	  till	  en	  fungerande	  organisation	  av	  arbetet	  
och	  koordinering	  av	  aktiviteter	  samt	  att	  uppnå	  hög	  kvalitet	  på	  resultaten	  för	  att	  
uppnå	  högsta	  möjliga	  påverkan.	  	  
	  
Projektet	  har	  5	  huvudmilstenar	  med	  två	  projektgranskningar	  och	  2	  demo	  dagar	  
under	   projektets	   gång.	   Första	   milstenen	   är	   uppstarten	   av	   projektet	   med	   en	  
gemensam	   kick-‐off.	   För	   de	   fyra	   tillfällen	   MS2-‐MS4	   sammanfattas	   resultaten	   i	  
projektet	  och	  status	  i	  de	  olika	  arbetspaketen.	  Se	  figur	  och	  tabell	  nedan.	  
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Resultat	  
Projektets	  resultat	  kommer	  att	  följas	  upp	  som	  KPIer	  för	  varje	  arbetspaket.	  

• I	  designarbetspaketet	  WP1	  kommer	  vi	  att	  följa	  upp	  arbetet	  med	  ett	  design	  
dokument	   för	  autonoma	  datacenter	  och	  rapportera	  progress.	  Målet	  är	  3	  
rapporter.	  

• I	   datainsamlingsarbetspaketet	   WP2	   kommer	   vi	   följa	   upp	   ett	   antal	   KPI	  
värden	  genom	  hela	  projektets	  gång.	  Dessa	  KPIer	  är	  antal	  data	  set	  skapade	  
i	   projektet,	   antal	   designade	   APIer	   för	   data	   access	   och	   antal	  
implementerade	  APIer.	  WP2	  kommer	  också	  utveckla	  kod	  samt	   följa	  upp	  
progress.	  Målet	  är	  3	  mjukvarudemon	  och	  3	  rapporter.	  

• I	   arbetspaketet	   för	   maskininlärning	   WP3	   kommer	   vi	   följa	   upp	   antalet	  
utvecklade	   inlärningsteknologier	  som	  är	   inriktade	  på	  projektets	  mål	  och	  
räkna	   antalet	   modeller	   som	   tränats	   för	   prediktiva	   och	   beskrivande	  
metoder	   samt	  mäta	   antalet	   timmar	   i	   drift.	  WP3	  kommer	  också	  utveckla	  
kod	  och	  rapportera	  progress.	  Målet	  är	  3	  mjukvarudemon	  och	  3	  rapporter.	  

• I	   arbetspaket	   4	   kommer	   vi	   följa	   upp	   antalet	   tekniker	   utvecklade	   för	  
autonom	   reglering	   av	   delsystem.	   Målet	   är	   4	   mjukvarudemon	   och	   2	  
rapporter.	  

• Vi	   kommer	   mäta	   och	   följa	   upp	   dissemineringenm	   i	   arbetspaket	   5	   med	  
följande	  KPIer:	  

o Antal	  projekt	  rapporter.	  Målet	  är	  3	  dokument	  inklusive	  demoevent	  
o Antalet	  demo	  evenemang.	  Målet	  är	  4	  projektdemoevent	  
o Antalet	   demonstrerade	   mjukvaror.	   Målet	   är	   10-‐14	   oberoende	  

mjukvaror	  
o Antalet	  publicerade	  artiklar	  i	  vetenskapliga	  tidskrifter.	  Målet	  är	  6.	  
o Antalet	   publicerade	   artiklar	   på	   vetenskapliga	   konferenser.	   Målet	  

är	  10	  
o Antalet	  publicerade	  artiklar	  i	  professionella	  tidningar.	  Målet	  är	  3.	  
o Antalet	  artiklar	  i	  media	  (tidningar,	  TV).Målet	  är	  3	  
o Antalet	  presentationer	  för	  professionella	  åhörare.	  Målet	  är	  6.	  
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Budget	  
Totala	  budgeten	  för	  hela	  Svenska	  delen	  med	  Vinnova	  som	  publik	  huvudfinansiär	  
är	   ca	   hälften	   av	   hela	   EUREKA	  budgeten.	   Totala	   budgeten	   är	   58	  Mkr	  med	   50%	  
finansieringsgrad	   från	   Vinnova.	   28,1	   Mkr	   finansieras	   av	   företagen.	   Se	   figuren	  
nedan	  för	  hela	  Svenska	  budgeten.	  
	  

	  
	  
Sökt	  medfinansiering	  på	  totalt	  900	  kkr	  över	  3	  år	  från	  Luleå	  kommun	  är	  en	  del	  av	  
RISE	  SICS	  North	  budget.	  Det	  dubblas	  direkt	  av	  Vinnova	  och	  stärker	  regionens	  del	  
i	  projektet.	  Luleå	  kommuns	  del	  av	  hela	  projektet	  är	  1,55%.	  Se	  nedan.	  
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Jämställdhet	  
Datacenterindustrin	   och	   dess	   omgivande	   industrier	   som	   kyla	   &	   ventilation,	  
byggnadsteknik,	   anläggningsteknik,	   IT	   och	   nätverk	   är	   alla	   tyvärr	   tungt	  
dominerade	   av	  män.	   Vi	   kommer	   att	   aktivt	   satsa	   på	   att	   involvera	   kvinnor	   från	  
våra	   arbetsplatser	   att	   delta	   i	   projektet	   och	   genom	   universitets	   partner	  
uppmuntra	   unga	   kvinnor	   att	   välja	   denna	   industri	   i	   universitetsprogrammen.	  
Detta	  är	  en	  huvudutmaning	  i	  industrin	  och	  inget	  vi	  löser	  ensamt	  i	  detta	  projekt,	  
men	  denna	   typ	  av	  högteknologisk,	  design	  och	  hållbarhets	   inriktade	  projekt	  har	  
potential	  att	  attrahera	  båda	  könen.	  
	  
En	  genomgång	  av	  planerna	  visar	  att	  andelen	  män	  som	  förväntas	  delta	  i	  projektet	  
är	  62%	  och	  det	  blir	  startpunkten	  för	  likabehandlingsarbetet	  i	  projektet.	  
5	  High	  Innovations	  AB:	  	   40	  %	  
Lund	  University:	  	   	   75%	  
Swedish	  Modules	  	   	   75%	  
RISE	  SICS	  	   	   	   75%	  
OP5	  	   	   	   	   60%	  
ABB	  	   	   	   	   20%	  
SEE	  Cooling	  	   	   	   50%	  
Clavister	   	   	   80%	  
Swegon	  Operations	  AB	   80	  %	  
Projektmedeltal:	  	   	  	   62%	  
	  
Exempel	  på	  aktiviteter	  som	  pågår	  inom	  deltagande	  parter	  för	  att	  förbättra	  dessa	  
siffror.	  	  

• Ericsson	   erbjuder	   ”equal	   employment	   opportunities”	   (EEO)	   till	   alla	  
anställda	   och	   sökanden.	   De	   engagerar	   aktivt	   unga	   kvinnliga	   ingenjörs-‐
studenter.	   Ericsson	   sponsrar	   t.ex.	   Teklafestivalen	   på	   KTH	   och	   är	   också	  
inblandade	  i	  "Introduce	  a	  Girl	  to	  Engineering	  (IGE)"-‐programmet.	  Som	  ett	  
resultat	  från	  IGE	  dagen	  2017	  så	  anställde	  molntjänstgruppen	  på	  Ericssons	  
forskning	  en	  grupp	  kvinnliga	  studenter.	  

• Swedish	  Modules	  har	  ett	  program	  för	  att	  nå	  ut	  till	  några	  affärsskolor.	  
• ABB	  har	  också	  ett	  liknande	  program	  som	  Ericsson	  för	  likabehandling.	  
• RISE	  har	  en	  praktisk	  jämställdhetsplan	  som	  vi	  skall	  använda	  i	  projektet.	  	  
• LTU	   arbetar	   aktivt	   med	   att	   attrahera	   kvinnor	   till	   tekniska	   utbildningar	  

som	   datateknik	   och	   teknisk	   fysik.	   Till	   exempel	   5-‐TEK	   eventet	   bjuder	  	  
in	   5	   kvinnliga	   gymnasiestudenter	   till	   universitetet	   för	   att	   utforska	  
möjligheterna	  att	  utbilda	  sig	  till	  ingenjör.	  

• KTH	  har	  liknande	  program	  och	  har	  lyckats	  bra	  på	  elektronik	  programmet.	  
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Maria Bergman 2018-05-14

 
2018/452-2.4.3.3

Finansiering av EFS och Salts årskonferens
Ärendenr 2018/452-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 50 tkr till EFS.
2. Medel anvisas från anslaget för representation. 
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns riktlinjer för kommunal 

representation. 

Sammanfattning av ärendet
ESF riks och Salt har beslutat att förlägga sina årsmöten till Luleå och 
arrangera en konferens i anslutning till dessa. Konferensen innehåller 
seminarier, konserter, gudstjänster mm. Förutom den stora ESF konferensen 
anordnas barn- och ungdomskonferens med 180 deltagare samt en Blåsarfest 
(orkester) med 100 deltagare. Arrangemanget varar i 4 dagar och beräknas 
besökas av 2000 personer varav 500-600 behöver övernattning.
Kulturens hus är konferensens huvudlokal och ESF ansöker om 50 tkr i bidrag 
från Luleå kommun till lokalkostnad. Den totala kostnaden för konferensen 
uppgår till ca 700 tkr. 

Kvalitet & samhällsutveckling menar att konferensen bidrar till att stärka 
Luleå som konferens- och mötesstad. 

Beslutsunderlag
 Ansökan 

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
EFS Norrbotten
Ekonomikontoret

130



131



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Sara Palmman 2018-05-04

 
2018/312-1.1.1.5

Förslag till beslut gällande motion om Mayors for peace
Ärendenr 2018/312-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdson (V) har inlämnat en motion om 
medlemskap i nätverket Mayors for peace. Motionärerna föreslår att Luleå 
kommun går in som medlem i nätverket. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 § 79 att motionen fick ställas och 
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från kvalitet & 
samhällsutveckling. 

Nätverket Mayors for Peace grundades 1982 av borgmästarna i Hiroshima och 
Nagasaki i syfte att verka för fred och för ett totalförbud mot kärnvapen. I 
dagsläget är 7 578 städer över hela världen anslutna, medlemskap i 
organisationen innebär inga förpliktelser, men medlemmarna uppmanas att 
visa medlemskapet på sin webbplats. Medlemmar kan även delta på 
organisationens General Conference som genomförs vart fjärde år, organisera 
event för att lyfta frågan om vikten av förbud mot kärnvapen och även sprida 
information till näraliggande kommuner. Medlemsavgiften, som är frivillig, är 
2 000 yen vilket motsvarar cirka 160 kronor.  

Att ansluta kommunen till en organisation som verkar för världsfred och 
avskaffandet av kärnvapen kan tyckas vara ett självklart beslut. Speciellt då 
organisationen stöds av både FN och EU. Enligt uppgifter på organisationens 
webbplats är också 26 svenska kommuner medlemmar. 

Under 2013 beslutade kommunfullmäktige i Gävle att ansluta kommunen till 
Mayors for Peace. Beslutet överklagades dock till förvaltningsrätten i Falun 
(mål nr 1395–13).  Rätten upphävde fullmäktiges beslut då den ansåg att 
kärnvapenfrågan är en utrikespolitisk fråga, vilket är en statlig angelägenhet. 

Sedan december 2013 har inga svenska kommuner anslutits till 
organisationen. Efter samråd med kommunjuristen föreslår kvalitet & 
samhällsutveckling därmed avslag till motionen.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Sara Palmman 2018-05-04

 
2018/312-1.1.1.5

Beslutsunderlag
 Motion (V) angående medlemskap i Mayors för Peace

Sara Palmman
Samhällsstrateg demokrati

Beslutet skickas till
Nina Berggård
Bertil Bartholdson
Kommunledningsförvaltningens kansli
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Motion angående medlemskap i Mayors for Peace

Mayors for Peace grundades år 1982 av borgmästarna i Hiroshima och Nagasaki. Det är ett nätverk 
av städer och kommuner som idag har 7542 medlemmar fördelat på 163 länder, representerande 
över en miljard människor. I Sverige finns för närvarande 26 kommuner anslutna.

Organisationens ändamål är att säkra världsfreden och skapa en medvetenhet om de katastrofala 
verkningarna av kärnvapen, bland annat utifrån erfarenheterna i Hiroshima och Nagasaki. 
Aktiviteterna består i att värva nya medlemmar till nätverket och tillsammans verka för en 
kärnvapenfri värld. Mayors for Peace har konsultativ status hos FN. Medlemsavgiften per år är 2000 
japanska yen (ca 160 SEK).

Medlemskap i Mayors for Peace innebär en solidaritetshandling med befolkningarna i Hiroshima och 
Nagasaki. Det innebär också bejakande av fred och mänskliga rättigheter, två av de mest 
grundläggande förutsättningarna för vår mänskliga civilisation. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår därför

Att Luleå kommun går in som medlem i Mayors for Peace

Nina Berggård, gruppledare Bertil Bartholdson, vice gruppledare
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-07

 
2018/695-1.3.1.5

Sofia Riström

Yttrande över kommunrevisionens granskning av 
kommunala pensionärsrådet 
Ärendenr 2018/695-1.3.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och funnit fyra stycken förbättringsområden. 
Punkterna 1, 2 och 3 vänder sig till kommunstyrelsen. Den fjärde punkten 
vänder sig till KPRs ordförande. 

1. KPRs ledamöter kan inte uppfylla rådets syfte i och med att de inte får 
möjlighet att yttra sig i alla ärenden som berör de äldre och i de fall de 
får yttra sig kommer deras yttrande in så sent i beredningsprocessen 
att deras synpunkter inte kan bidra till beslutsunderlaget. I 
sammanställning över behandlade ärenden 2017 (Bilaga till kallelse 
2018-02-22) framgår att under 2017 remitterades endast tre ärenden till 
KPR, samtliga beslut gick emot rådets rekommendationer.

2. Studier av styrdokument visar en diskrepans mellan reglementet för 
kommunala pensionärsrådet och nämnderna. I KPR reglemente 
framgår det att de ska vara nämndernas remissinstans med 
överläggningsrätt, men i nämndernas huvudreglemente står det att de 
ska vända sig till övriga nämnder, kommunens kommittéer och råd 
nämns inte.

3. KPR framhåller att den nuvarande organisationen inte optimal för 
verksamheten. Vid ingången till mandatperioden 2014–2018 skrevs 
reglementet om och fastställdes. Det nya reglementet innehöll en 
förändring som innebar att de politiska ledamöter som skulle ingå i 
rådet skulle representera var sin nämnd. Detta för att få en förbättrad 
samarbetssituation med nämnderna. Något som KPR ansåg behövas. 
Kommunstyrelsen tillsatte politiska ledamöter i enlighet med gamla 
reglementet (samtliga från KS) och istället för att justera detta så 
justerades reglementet tillbaks till den gamla texten. (Se reglemente 
daterat 2015). Detta har medfört att den förväntade effektiviseringen 
med ledamöter som ingick i olika nämnder har uteblivit.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-07

 
2018/695-1.3.1.5

Sofia Riström

4. KPR har beslutat att rubriken Remisser ska finnas i alla dagordningar, 
något som har fallit bort men behöver återinföras.

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
KPR har vid möten med förvaltningschefer och ordföranden lyft 
problematiken med att deras åsikter kommer in sent i handläggningen. KPR 
har dock själv lyft att de önskar få tillgång till handläggarnas beslutsförslag 
innan de lämnar sitt yttrande (protokoll från rådets möte 2017-09-04 § 56). 
Detta innebär att KPR kommer in sent i handläggningen. 

I Luleå kommuns huvudreglemente § 16 finns formuleringen ”nämnden kan 
från kommunens övriga nämnder begära de yttranden och upplysningar som fodras 
för att fullgöra nämndens uppgifter”. Detta utesluter dock inte möjligheten för 
nämnden eller förvaltningen att begära in yttranden från kommittéer och råd 
innan beslut fattas. I huvudreglementet framgår även att ordföranden 
ansvarar för att de ärenden som ska handläggas av nämnden bereds och 
föredras i vederbörlig ordning.

Det framgår i styrdokumentet ”Ärendehantering i Luleå kommun” att
myndigheten själv ska inhämta upplysningar och yttranden från andra 
myndigheter om sådana behövs. I samma dokument tydliggörs även att det är 
handläggarens ansvar att se till att ärendet blir allsidigt belyst genom att 
tillräckligt med fakta samlas in. Förvaltningschef har det övergripande 
ansvaret för ärendehanteringen inom förvaltningen och ansvarar för att 
kvaliteten i utredningarna och beredningsprocessen är god. Myndighetens 
ansvar att samla in upplysningar inom ramen för beredning framgår även av
förvaltningslagen (7 §).

Det pågår en översyn av huvudreglementet och nämndernas reglementen, 
revisionens förslag om kompletterande skrivning om råd och kommittéer 
kommer att beaktas i det arbetet. 

KPRs ledamöter har valts enligt det reglemente som är fastställdes av 
kommunfullmäktige 2016-02-29. Valet av ledamöter sker i kommunstyrelsen 
men alla sitter inte representerade i kommunstyrelsen. Enligt reglementet ska 
en förtroendevald från KPR även finnas representerad i kommunstyrelsen.
Idag finns förtroendevalda i KPR representerade i kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, kulturnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden och valnämnden. 

KPR har beslutat att rubriken ”remisser” ska finns med, den har vid några 
tillfällen fallit bort men både nuvarande ordföranden och sekreterare ska 
säkerställa att den kommer med i kommande kallelser och protokoll. 
Motioner, medborgarförslag m.m. har dock KPR meddelat inte ska finnas 
under den rubriken, utan remisser är från externa parter. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-07

 
2018/695-1.3.1.5

Sofia Riström

Det pågår en utredning av råd och kommittéer som bl.a. syftar till att
undersöka hur ändamålsenliga respektive råd är för att föra dialog och ge
representanterna möjlighet till inflytande.

Beslutsunderlag
 Granskning av Kommunala Pensionärsrådet 2017, KLF Hid: 2018.3885

Sofia Riström
Enhetschef

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen 
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För kännedom: Till: 
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådet 
  
  
  
  
  

 
 
Granskning Kommunala pensionärsrådet 2017 
Granskningen utfördes av ansvarig Kommunrevisor och ingår i den grundläggande granskningen 
av nämnder kommittéer och råd som genomförs årligen. Sammanfattningsvis identifierades fyra 
förbättringsområden Kommunala pensionärsrådet (KPR) behöver hantera.  Punkterna 1,2 och 3 
adresserar Kommunstyrelsen med anledning av styrelsens uppsiktsplikt och ansvar för att ge 
kommunens nämnder, råd och kommittéer förutsättningar att fungera effektivt. Punkt 4 vänder 
sig till Ordförande i Kommunala pensionärsrådet (KPR). 
 
Revisionen inväntar svar från Kommunstyrelsen inom 2 månader senast 2018-06-30. Punkt 4 
följs upp vid nästa revisionstillfälle. 
 
Den grundläggande granskningen har resulterat i fyra iakttagelser: 
 

• KPR ledamöter kan inte uppfylla rådets syfte i och med att de inte får möjlighet att yttra 
sig i alla ärenden som berör de äldre och i de fall de får yttra sig kommer deras yttrande 
in så sent i beredningsprocessen att deras synpunkter inte kan bidra till 
beslutsunderlaget. I sammanställning över behandlade ärenden 2017 (Bilaga till kallelse 
2018-02-22) framgår att under 2017 remitterades endast tre ärenden till KPR, samtliga 
beslut gick emot rådets rekommendationer. 

• Studier av styrdokument visar en diskrepans mellan reglementet för kommunala 
pensionärsrådet och nämnderna.  I KPR reglemente framgår det att de ska vara 
nämndernas remissinstans med överläggningsrätt, men i nämndernas huvudreglemente 
står det att de ska vända sig till övriga nämnder, kommunens kommittéer och råd nämns 
inte. 

• KPR framhåller att den nuvarande organisationen inte optimal för verksamheten. Vid 
ingången till mandatperioden 2014–2018 skrevs reglementet om och fastställdes. Det 
nya reglementet innehöll en förändring som innebar att de politiska ledamöter som 
skulle ingå i rådet skulle representera var sin nämnd. Detta för att få en förbättrad 
samarbetssituation med nämnderna. Något som KPR ansåg behövas. Kommunstyrelsen 
tillsatte politiska ledamöter i enlighet med gamla reglementet (samtliga från KS) och 
istället för att justera detta så justerades reglementet tillbaks till den gamla texten. (Se 
reglemente daterat 2015).  Detta har medfört att den förväntade effektiviseringen med 
ledamöter som ingick i olika nämnder har uteblivit. 

• KPR har beslutat att rubriken Remisser ska finnas i alla dagordningar, något som har 
fallit bort men behöver återinföras. 
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Metod  
Granskningen har utförts genom att ta del av protokoll, skrivelser och muntlig information från 
Kommunala pensionärsrådet. Den grundläggande granskningen har också inneburit ett besök på 
ett av rådets möten. 
 
Dokument 
Inläsning har skett av KPR protokoll 2017, verksamhetsberättelse 2016 samt tre olika 
styrdokument  

• Strategi för Medborgardialog  
• Kommunala pensionärsrådets reglemente 
• Huvudreglemente för Luleå kommuns nämnder 

Dokumentinläsning 
Strategi för Medborgardialog – I detta dokument framgår att ” Dialogen i råd och kommittéer 
har inslag av både vad- och hur-frågor. Upplägg och vilken grad av inflytande som råd och 
kommittéer har styrs via reglementen som beslutas av fullmäktige” 
 
Kommunala pensionärsrådets reglemente 
 ”Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således ska KPR vara ett 
referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.” 
 
Överläggningsrätt innebär rätt att yttra sig innan kommunen fattar beslut om frågor som rör 
äldres levnadsförhållanden i kommunen, dock har vi i Sverige inte en lagstadgad rätt så som den 
är i Norge och Danmark. (Källa: Stockholms universitet inst. för socialt arbete. Uppsats: Pensionärsrådet en 
maktfaktor att räkna med?) 
 
Dock utgör skrivning om överläggningsrätten i KPR reglemente en deklaration av kommunens 
uttalade viljeinriktning att KPR ska var referensorgan i frågor som berör pensionärer. 
 
Huvudreglemente för Luleå kommuns nämnder  
I kommunens huvudreglemente för kommunens nämnder kan man läsa om vilka nämnderna ska 
begära yttranden och upplysningar från när det fordras för att fullgöra nämndens uppgifter 
 
§ 16 Verksamhetsområde ….Nämnden ska med uppmärksamhet följa de frågor som faller inom 
dess verksamhetsområde. Nämnden kan från kommunens övriga nämnder begära 
de yttranden och upplysningar som fordras för att fullgöra nämndens 
uppgifter. 
 
§ 17 Samverkan Innan en nämnd beslutar i ett enskilt ärende, som berör en annan nämnds 
ansvar eller verksamhet, ska samråd ske med denna nämnd. 
Protokoll 
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Granskningsmöte KPR Stadshuset 2018-02-22 
KPR upplever att de inte har rätt förutsättningar och därför inte klarar att uppfylla sitt syfte som 
innebär: 

• att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre, 
• att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare, 
• att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och 

förvaltningar, 
• att rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering, 
• att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar, 
• att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna, 
• att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

KPR´s mening är att detta beror på att de inte får relevanta remisser tillställda till sig och i de fall 
de får remisser fås de i så sent skede att deras synpunkter inte kan beaktas i beslutsfattandet. 
Som exempel tas Kommunens kost-utredning som i hög grad berör de äldre och där inte KPR 
fick yttra sig innan ärendet bereddes av KS för beslut i KF. När ärendet återremitterades för 
förnyad handläggning, remitterades det även till KPR men det upplevdes som att KPR 
synpunkter kom så sent in i processen att alla beslut i princip redan var fattade. Det finns ett 
flertal exempel på ärenden i olika nämnder som inte remissas till KPR trots att det i hög grad 
berör äldre i Luleå. Enligt sammanställning över behandlade ärenden 2017 framkom att endast 
tre ärenden remissats till KPR, varav två var relaterat till kostutredningen och ett gällde 
rullatorer. Samtliga beslut gick emot KPR förslag. 
 
KPR arbetade med ett nytt reglemente som antogs inför mandatperioden 2014–2018 men det 
fastställda reglementet fick göras om efter KS felaktigt hade tillsatt personer till KPR. Vice 
ordförande KPR redogjorde för hur händelsen hade gått till; -att i den nya texten till reglementet 
framgick att det skulle finnas en politiker representant från varje nämnd i KPR. Men på grund av 
brister i dokumenthantering så fanns det gamla reglementet kvar och användes vid KS 
tillsättning av representanter. KS ordförande gjordes uppmärksam på detta, men meddelande att 
det inte kunde göras om. Därefter justerades reglementet till den nuvarande text som är identisk 
med texten innan 2014 och som överensstämmer med den tillsättning av förtroendevalda som 
KS gjorde. Detta beslut har påverkat KPR så att de inte har haft en representant i nämnderna 
utan endast 7 representanter i KS, vilket har försvårat samarbetet med nämnderna. 
Det framförs synpunkter på att ordförande som är KPR representant i KS, i högre utsträckning 
borde företräda KPRs intressen där. 
 
Analys 
Granskningen av dokument och intervjuer visar att rådets överläggningsrätt förbises och att rådet 
förbigås i viktiga frågor. Överläggningsrätten innebär mer en moralisk skyldighet att nämnder 
och styrelse ska remissa ärenden till rådet, snarare än en juridisk skyldighet.  
Vid studier av kommunens styrdokument upplevs en diskrepans mellan KPR reglemente och 
Huvudreglementet för nämnder.   
I KPR reglemente framgår att Således ska KPR vara ett referensorgan med överläggningsrätt i 
frågor som berör pensionärer 
I nämndernas, som är de som ska remissa ärenden till KPR i frågor som berör pensionärer, 
huvudreglemente står det inte att KPR ska vara referensorgan eller remissinstans. Där står  
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Nämnden kan från kommunens övriga nämnder begära yttranden och upplysningar som 
fordras för att fullgöra nämndensuppgifter. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens verksamhet och ansvar att samordna 
kommunens reglementen för att ge förutsättning för en effektiv verksamhet. I och med KPRs 
överläggningsrätt i reglementet, ska deras synpunkter tas med i beslutsunderlaget. Detta 
försvåras då de kommer in sent i beslutsprocessen. Organisationen behöver anpassas för att vara 
i överenstämmelse med KPR s behov. Den förändring som Kommunstyrelsen beslutade vid 
mandatperioden ingång har påverkat rådet genom att förväntade positiva effekter har uteblivit. 
 
Resultat Iakttagelser  
Vid granskningen har konstaterats fyra förbättringsområden. 

1. Synkronisering mellan KPR reglemente och ”Huvudreglementet för nämnderna” saknas. 
Kommunen har genom tillskapande av KPR och genom att ge dem överläggningsrätt 
visat en uttalad vilja att de ska utgöra remissinstans för kommunens beslut. I 
Dokumentet Medborgardialog skriver man att. Upplägg och vilken grad av inflytande 
som råd och kommittéer har styrs via reglementen som beslutas av fullmäktige” 

 
2. KPR har givits överläggningsrätt och enligt definition ska deras synpunkter därför tas 

med i beslutsprocessen. Kommunala pensionärsrådet (KPR) framför vid 
granskningsmötet att de inte får de remisser som de borde få med hänvisning till 
reglementet. Under 2017 tillställdes KPR endast tre remisser, var av två var relaterade 
till Kostproduktion och ett ärende gällde rullatorer. Samtliga beslut gick emot rådets 
rekommendation. KPR anger att en orsak till att deras synpunkter inte I högre grad 
påverkar utgången av beslutet kan vara att de kommer in försent i beredningsprocessen. 
I hanteringen av ärendet Kostproduktion fick KPR ärendet först efter att det hade 
återremitterats från kommunfullmäktige.  
 

3. Val av ledamöter till KPR har inte följt det reglemente som gällde vid tillfället för val av 
ledamöter (2014). Reglementet har omformulerats efter det att representanterna valts för 
att överensstämma med valda ledamöter. Nuvarande reglemente är daterat 2015 Detta 
har enligt rådets medlemmar medfört en sämre funktion av rådet än vad som skulle varit 
fallet om representanter valts enligt gällande reglemente 2014. 
 

4. I protokoll § 51 anges att rubriken Remiss alltid ska finnas på dagordningen. Detta 
saknas för dagordningar under hösten, vintern 2017. 

 
Luleå, 2018-03-16 

 

 
Gunilla Rubin 
Kommunrevisor  
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-22

 
2018/784-2.4.3.3

Sofia Riström

SM-Guld 2018 till Luleå basket 
Ärendenr 2018/784-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 50 tkr till Luleå Basket 
samt att medel hänvisas från anslaget för representation. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket blev svenska mästare i basket den 25 april 2018. 
För att gratulera föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta att anslå 50 tkr till föreningen.

Tidigare vinster av SM-guld i basket och hockey har uppmärksammats genom
bidrag från Luleå kommun till vinnande förening.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta att anslå 50 tkr till Luleå Basket samt att medel
hänvisas från anslaget för representation.

Sofia Riström
Enhetschef

Beslutet skickas till
Luleå Basket
Ekonomikontoret
Kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-22

 
2018/785-2.4.3.3

Elin Hallstensson

SM-Silver 2018 till BC Luleå
Ärendenr 2018/785-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 25 tkr till BC Luleå samt att 
medel hänvisas från anslaget för representation. 

Sammanfattning av ärendet
BC Luleå tog ett silver i SM-finalen den 18 maj 2018. För att gratulera 
föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anslå 25 tkr till föreningen.

Tidigare vinster av SM-silver i basket och hockey har uppmärksammats 
genom bidrag från Luleå kommun till vinnande förening. 

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsens 
arbetsutskott besluta att anslå 25 tkr till BC Luleå samt att medel hänvisas från 
anslaget för representation. 

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
BC Luleå
Ekonomikontoret
Kommunledingsförvaltningens kansli

143



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-23

 
2018/782-1.3.2.4

Mona Ejnestrand

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendenr 2018/782-1.3.2.4

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa reviderad delegationsordning enligt 
bilaga. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-12 KS § 53 att fastställa nu gällande
delegationsordning.

I och med dataskyddsförordningens ikraftträdande 2018-05-25 behöver 
delegationsordningen utökas med uppgifter om vem som är behörig att 
underteckna beslut avseende personuppgiftsbiträdesavtal. 

Vidare behöver det anges vem som fattar beslut om att:
- anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten,
- avslå registrerades begäran om att tillhandahålla information enligt artikel 
12 i GDPR,
- avslå registrerades begäran om att få registerutdrag, 
- avslå registrerades begäran om att få sina personuppgifter rättade, 
- avslå registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade,
- avslå registrerades begäran om att begränsa behandlingen av 
personuppgifter,
- avslå registrerades begäran om att flytta sina personuppgifter samt
- avslå registrerades begäran om att göra invändningar.

Föreslagna förändringar är gulmarkerade i bilagan.

Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Mona Ejnestrand
Kommunjurist

Beslutet skickas till
Berörda funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
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Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid
Delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-03-12 Tv

Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Kanslichef 2018-02-12 KS § 53 KS § 73 KS verksamhetsomr
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Kommunstyrelsens delegationsordning
Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 37-40 §§ kommunallagen (2017:725 KL). 
Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion.

Syftet med delegering är att avlasta nämnderna rutinärenden. Av delegationsordningen fram- 
går vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts.

De beslut som avses i delegationsordningen gäller endast verklig beslutanderätt i kommunalla- 
gens mening - till skillnad från så kallad verkställighet. Kännetecknande för ett beslut är bland 
annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattarna måste göra vissa övervägan- 
den och bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation jämställs med ett beslut som 
nämnden själv har fattat. Beslutet kan överklagas, antingen genom förvaltningsbesvär eller bli 
föremål för laglighetsprövning genom kommunalbesvär.

Delegation kan inte ske till beredningar eller motsvarande som består av både förtroendevalda 
och tjänstemän. Vidaredelegation kan endast ske i ett steg, det vill säga nämnden får överlåta 
till en förvaltningschef som fått delegation att vidaredelegera sin beslutanderätt till en annan 
anställd i kommunen. Den som fått sin beslutanderätt på delegation från förvaltningschefen 
kan inte i sin tur delegera vidare.

Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan göras både generellt och 
i ett enskilt ärende. Nämnden kan även föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom 
att själv ta över ärendet och besluta. Detta kan till exempel gälla ett ärende som nämnden be- 
dömer som så principiellt viktigt att den själv bör besluta. Återkallelse av delegering kan inte 
göras i ett ärende där delegaten redan fattat ett beslut.

Den som har fått delegation kan i ett enskilt ärende välja att inte själv utnyttja sin beslutande- 
rätt utan istället hänskjuta avgörandet till nämnden. Den som är jävig får inte besluta i ärendet.

Riktlinjer och principer
Vid fattande av delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer gälla;

Principiella beslut kan inte delegeras, vilket innebär att delegerad beslutanderätt inte får utövas 
i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (6 kap 38 § p 1 
KL). I dessa ärenden beslutar kommunstyrelsen.

Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet 
med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc.

Anställningsbeslut som är kortare än 12 månader betraktas som verkställighet. 

I övrigt gäller följande riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt.
• överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden som tillkommer under-

ordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket innebär att beslut kan fattas vid den ordinarie 
befattningshavarens frånvaro.

• delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till 
närmast överordnad tjänsteman, utskott eller kommunstyrelsen.

• delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga för- 
hållanden eller där jäv enligt 6 kap 28-30 §§ KL föreligger.

• beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, dvs en uppdelning av ärendet får ej ske i syf- 
te att kringgå gällande delegation.

Brådskande ärende
I ärenden, som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar 
ordföranden, med vice ordföranden som ersättare.

Besluten anmäls till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde.
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Vidaredelegation
Förvaltningschef har, i enlighet med 7 kap 6 § KL, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd inom sin förvaltning, utom i de fall där det särskilt står i delegationsordningen 
att vidaredelegering inte får ske.

Anmälan av beslut
Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas till kommunstyrelsen på näst- 
följande sammanträde. Av anmälan ska följande framgå;

• vem som är beslutsfattare

• typ av ärende

• vilket beslut som fattats

• datum för beslutet

Anmälan får ske genom kopia av beslutet, till exempel anställningsbevis etc. En sammanställ- 
ning görs av samtliga delegationsbeslut som framgår i protokollet.

Beslut fattade på vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till denne, som i sin tur 
anmäler beslutet till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde.

Arbetsutskottets beslutanderätt
1. Beslut om representation enligt riktlinjer fastställda av kommunfull- mäktige.

2. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtalsvär- 
det överstiger 6 000 000 kr och fler än en förvaltning/ett bolag berörs.

3. Beslut som föranleds av att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisled- 
ningsnämnd.

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av gällande pensionsbestämmelser för förtroen- 
devalda.

5. Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom kommunal vuxenutbild- 
ning (23 kap 2 § skollagen).

6. Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom särskild utbildning för 
vuxna (23 kap 2 § skollagen särvux).

7. Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom utbildning i svenska för 
invandrare. (23 kap 2 § skollagen, SFI).

8. Beslut om stöd till ändamål som bedöms innebära marknadsföring av kommunen samt all- 
mänt gagna kommunens näringsliv.

9. Beslut om kommunens medel för näringslivsbefrämjande åtgärder och medfinansiering vid 
EU-bidrag.

10. Beslut om disponering av medel för strategiska utvecklingsinsatser och särskilda folkhäl- 
soinsatser

11. Beslut om medfinansiering av medel för integrationsinsatser inom spannet 100 tkr – 200 
tkr.

12. 1 Uppdrag att upprätta, samråda om och ställa ut detaljplaner och områdesbestämmelser. 
Innefattar även rätt att avslå begäran om att upprätta detaljplan.
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Räddnings- och beredskapsutskottet beslutanderätt
1. Återta medgivande för fastighetsägare att genomföra sotning på den egna fastigheten enligt 3 

kap 4 § andra stycket lagen om skydd mot olyckor (LSO).

2. Revidering av ”riktlinjer för externa tjänster och uthyrning m m inom räddningstjänsten” 
med undantag av tillsynstaxa och avgift för och återställning av larm.

Beslutanderätt för ordföranden i
kommunstyrelsen med vice ordföranden som ersättare
1. Beslut om representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

2. Fastställa lön, godkänna semester och tjänstledighet samt vikariatsförordnande för kommun- 
direktören.

3. Förtroendevaldas tjänsteresor och deltagande i kurser och konferenser.

4. Tillstånd att använda kommunens vapen.

5. Beslut på kommunstyrelsens vägnar som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande 
inte kan avvaktas.

Kommundirektörens beslutanderätt
1. Anställa, fastställa lön och övriga anställningsvillkor för samtliga förvaltningschefer inom 

kommunen samt direkt underställd personal.

2. Säga upp och avskeda underställd personal.

3. Beslut om att förbjuda bisysslor för direkt underställd personal och förvaltningschefer.

Kommundirektörens beslutanderätt
med biträdande kommundirektör som ersättare
1. Vara kommunens ombud i mål och ärenden inför domstolar och andra myndigheter samt 

övriga ärenden i den mån det åligger kommunstyrelsen att företräda kommunen.

2. Rätt att uppdra åt annan att föra kommunens talan.

3. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtalsvär- 
det inte överstiger 6 000 000 kr och fler än en förvaltning/ett bolag berörs.

4. Teckna kommunens firma inom ramen för av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
fattade beslut.

5. Besluta om avgångsersättningar och särskilda pensionslösningar.

6. Beslut om representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

Chefen för kommunledningsförvaltningens beslutanderätt
1. Anställa samt fastställa anställningsvillkor för direkt underställd personal vid kommunled- 

ningsförvaltningen.

2. Säga upp och avskeda underställd personal.

3. Rätt att överklaga ärenden angående folkbokföring och taxering till skatt.

4. Beslut om förlängd giltighetstid för interna styrdokument (politiskt beslutade) som efter 
översyn inte innebär någon materiell förändring av innehållet.
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5. Rätt att inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde omfördela medel inom av 
kommunstyrelsen fastställd internbudget samt utse beslutsattestanter för dessa.

6. Beslut om representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

7. Innehav av personligt betalkort inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde 
inkl årlig omprövning av kortinnehav.

8. Igångsättningstillstånd vid investeringar understigande 5 mkr.

9. Omdisponering av medel mellan projekt i fastställd investerings- budget.

10. Beslut om att anmäla personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen till 
tillsynsmyndighet. Kontorschef för kansliet är ersättare.

Kontorschefers beslutanderätt
1. Anställa personal inom resp kontor.

2. Säga upp och avskeda underställd personal.

3. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtalsvär- 
det inte överstiger direktupphandlingsvärdet.

4. Beslut om att förbjuda bisysslor.

5. Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Ekonomichefens beslutanderätt
1 Avskrivning av fordringar.

Biträdande ekonomichef
med ekonomichef som ersättare
1. Placering av överskottslikviditet (utlåning) enligt kommunens regler för medelsförvaltning. 

Undertecknas två i förening av följande: biträdande ekonomichef, ekonomichef, finanseko- 
nom vid ekonomikontoret.

2. Omsättning, amortering eller nyupptagande av lån samt beslut om derivata instrument 
och undertecknande av sådana dokument inom den beloppsram som kommunfullmäktige 
fastställt. Undertecknas två i förening av följande: biträdande ekonomichef, ekonomichef, 
finansekonom vid ekonomikontoret.

3. Borgensåtaganden inom den av kommunfullmäktige fastställda borgensramen underteck- 
nas två i förening av följande: biträdande ekonomichef, ekonomichef, finansekonom vid 
ekonomikontoret.

Inköpschefens beslutanderätt
1. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtalsvär- 

det inte överstiger 3 000 000 kr.

2. Rätt att teckna tredjepartsavtal mellan två av kommunens avtalsleverantörer och i förekom- 
mande fall inköpscentral.

Redovisningschefens beslutanderätt
1 Fullgörande av kommunens årliga deklarationsskyldighet även avseende deklarationer för 
mervärdesskatt.
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Personalchefens beslutanderätt
1. Fastställa lön samt övriga anställningsvillkor vid nyanställningar, omorganisationer, ändring- 

ar av befattningar och dylikt utom i de fall detta är delegerat till kommundirektören.

2. Besluta om löneförmåner under ledighet enligt 26 och 31 §§ allmänna bestämmelser.

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
samt att inom HR-området utfärda riktlinjer mot bakgrund av politiskt ställningstagande.

4. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verk- 
samhetsområden.

5. Besluta om disciplinär åtgärd (varning) för anställda inom kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområde.

6. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållan- 
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

7. Beslut om tjänstledighet för projekt/uppdrag av särskilt intresse för kommunen samt bi- 
ståndsverksamhet om ledigheten omfattar längre tid än 2 år (se ledighetsriktlinjen).

Chefen för kvalitet och samhällsutvecklings 
beslutanderätt
1. Anställa personal inom resp kontor.

2. Säga upp och avskeda underställd personal.

3. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtalsvär- 
det inte överstiger direktupphandlingsvärdet.

4. Beslut om att förbjuda bisysslor.

5. Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av detaljplaneärende. Ersättare: 
strateg samhällsplanering.

6. Genomföra markförvärv, försäljning eller byte i de fall köpeskillingen inte överstiger 2 000 
000 kronor. Ersättare: strateg mark och exploatering.

Samhällsutvecklingschefens beslutanderätt med 
biträdande kommundirektören som ersättare
1   Beslut om medfinansiering ur medel för integrationsinsatser upp till 100 tkr.

Chefen för arbetsmarknadsförvaltningens beslutanderätt
1. Beslut om anställning av icke-behörig personal 2 kap 18-19 §§ skollagen.

2. Beslut om upphörande av utbildning för elev i kommunal vuxenutbildning på grundläggan- 
de nivå 20 kap 9 § skollagen.

3. Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundläggande vuxenutbildning 20 kap 
14 § skollagen.

4. Mottagande av sökande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap 22 § skollagen.

5. Antagning av sökande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap 23 § skollagen.

6. Beslut om antagning av sökande till särskild utbildning för vuxna 21 kap 7 § skollagen.
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7. Beslut om upphörande av utbildning för elev i särskild utbildning för vuxna på gymnasial 
nivå 21 kap 9 § skollagen.

8. Beslut om mottagande av elev till utbildning i svenska för invandrare.

9. Beslut om upphörande av utbildning för elev i utbildning i svenska för invandrare.

10. Beslut om vilka nationella kurser som ska ges 2 kap 9 § förordning om Vuxenutbildning.

11. Beslut om arbetsgivarstöd till ideella föreningar som har anställda på 

lönebidrag eller trygghetsanställning.

12. Utifrån resultatet i utredningar om missförhållanden, som rör klienter i verksamheten på 
förvaltningens HVB-hem, fatta beslut i ärenden om Lex Sarah anmälan till socialstyrelsen, 
eller om missförhållandet inte är allvarligt besluta att endast avhjälpa eller undanröja miss- 
förhållandet.

13. Anställa övrig personal inom förvaltningen.

14. Säga upp och avskeda underställd personal inom förvaltningen.

15. Beslut om representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

16. Besluta om disciplinär åtgärd(varning) inom förvaltningen.

17. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtals- 
värdet inte överstiger direktupphandlingsvärdet.

18. Besluta om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

19. Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 § förvaltningslagen.

20. Rätt att inom arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfördela medel inom av 
kommunstyrelsen fastställd internbudget samt utse beslutsattestanter för dessa.

21. Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Räddningschefens beslutanderätt
1. Anställa personal inom förvaltningen.

2. Säga upp och avskeda underställd personal inom förvaltningen.

3. Utse tillsynsförrättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud d i ärenden med stöd av 
5 kap 1 och 2 §§ första och andra stycket lagen om skydd mot olyckor (2003:778 LSO).

4. Utse skorstensfejartekniker.

5. Medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten 
enligt 3 kap 4 § andra stycket LSO.

6. Utse tjänstemän med rätt att besluta i tillståndsärenden enligt 17 § andra stycket och 18 § 
andra stycket lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:110 LBE).

7. Besluta om återkallning av tillstånd enligt 20 § LBE.

8. Utse tillsynsförrättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud i tillsynsärenden med 
stöd av 25 § första stycket LBE.

9. Beslut om representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

10. Besluta om disciplinär åtgärd(varning) inom förvaltningen.

11. Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från inköpscentral i de fall avtalsvär- 
det inte överstiger direktupphandlingsvärdet.

12. Besluta om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

13. Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 § förvaltningslagen.

14. Rätt att inom räddningstjänstens ansvarsområde omfördela medel inom av kommunstyrel- 
sen fastställd internbudget samt utse beslutsattestanter för dessa.

15. Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.
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Säkerhetschefens beslutanderätt
1 Avge yttranden angående antagande av hemvärnsmän.

Beslutanderätt för befattningshavare vid 
räddningstjänsten
Ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, lag om brandfarliga och explosiva varor och annan 
lagstiftning med anknytning till räddnings- tjänsten och den förebyggande avdelningen.

Av räddningschefens utsedda tillsynsförrättare/alt beslutsfattare enligt 5 kap 1 och 2 §§ första 
och andra stycket LSO
1. Utfärda föreläggande och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 2 § andra stycket LSO.

2. Avgöra att beslut ska gälla även om det överklagas enligt 10 kap 4 § andra stycket LSO.

3. Ompröva och ändra överklagat beslut eller föreläggande enligt 27 § första stycket förvalt- 
ningslagen, (1986:223).

Av räddningschefen utsedd skorstensfejartekniker
1 Utfärda förelägganden och förbud enligt 3 kap 6 § andra stycket i samband med kontroll från 

brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 § tredje stycket LSO.

Av räddningschefen utsedd skorstensfejartekniker samt räddningsledare
1 Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall, till exempel vid soteld enligt 3 

kap 1 § andra stycket förordningen om skydd mot olyckor (FSO)

Av räddningschefen utsedda tillsynsförrättare enligt 25 § första stycket LBE
1 Utfärda föreläggande och förbud i tillsynsrätten med stöd av 25 § första stycket LBE.

Kommunjurists beslutanderätt med 
kanslichef som ersättare
1. Beslut om att avslå begäran om att lämna ut allmänna handlingar inom kommunledningsför- 

valtningen.

2. Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av annat ärende än detaljplaneären- 
den inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

3. Avge yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning.

4. Beslut om att avslå registrerades begäran om registerutdrag, 

5. Beslut om att avslå registrerades begäran om att få personuppgifter rättade, 

6. Beslut om att avslå registrerades begäran om att få personuppgifter raderade,

7. Beslut om att avslå registrerades begäran om att begränsa behandlingen av personuppgifter,

8. Beslut om att avslå registrerades begäran om att flytta personuppgifter,

9. Beslut om att avslå registrerades begäran om att göra invändningar.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-24

 
2018/802-2.4.3.1

Anne-Mari Angeria

Förslag till beslut gällande ansökan om att ta del av 
statsbidraget för nationella minoriteter
Ärendenr 2018/802-2.4.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 400 tkr till barn- och 
utbildningsförvaltningen ur Luleå kommuns statsbidrag för nationella 
minoriteter för 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om 400 000 kr i bidrag för 
merkostnader som uppkommer med anledning av de skyldigheter som 
förvaltningsområdet medför för förskolans verksamhet. 

Enligt lagen om nationella minoriteter (2009:724) ska en förvaltningskommun 
erbjuda förskola helt eller delvis på samiska, meänkieli respektive finska. 
Barn- och utbildningsnämnden har bestämt om en vision och kommer att 
erbjuda väsentligt tvåspråkiga förskolor på förvaltningsspråken. Det betyder 
att en stor del av verksamheten kommer att bedrivas på dessa språk. 
Kommunens skyldigheter pga förvaltningsområden innebär ett omfattande 
utvecklingsarbete för barn- och utbildningsförvaltningen.  Bland annat har 
man anställt en metodutvecklare på heltid som kommer att stötta förskolornas 
arbete.  

Beskrivning av ärendet
Statsbidraget ur anslaget för nationella minoriteter är avsett för de 
merkostnader som följer med åtagandet att ingå i ett förvaltningsområde. 
Statsbidraget ska i första hand användas till att se till att det erbjuds förskola 
och äldreomsorg på det språk kommunen ingår i förvaltningsområde för. 
Kommunen är också skyldig att kartlägga minoriteternas behov. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska lämna en ekonomisk redovisning av 
de överförda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till senast 
10 januari 2019 till samordnaren för förvaltningsområden samiska, meänkieli 
och finska. Kommunstyrelsen kommer att i sin årsrapport från samordnaren 
för minoritetsspråken även att kunna ta del av barn-och 
utbildningsförvaltningens nyttjande av beviljade medlen.   

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens ansökan om att ta del av 

statsbidraget för nationella minoriteter
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-24

 
2018/802-2.4.3.1

Anne-Mari Angeria

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Annica Backman och Viktoria Björklund
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommundirektören Ärendenr
Mikael Lekfalk 2018-05-24

 
2018/806-2.3.1.3

Förslag till beslut gällande lönesatsning inom hemtjänsten
Ärendenr 2018/806-2.3.1.3

Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lönejusteringen inom hemtjänsten 
finansieras med ett utökat kommunbidrag till socialnämnden för 2018 med 2,5 
mkr att finansieras ur resultatet för 2018. För 2019 och framåt hänskjuts beslut 
om ramförändringar till arbetet med strategisk plan och budget.  

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av att kommunfullmäktige 
beslutar om finansiering att göra en lönejustering utöver ordinarie lön på 1200 
kr per månad för alla undersköterskor anställda inom hemtjänsten. 
Lönejusteringen gäller från 1 augusti 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ser ett behov av att få fler undersköterskor att arbeta inom 
hemtjänsten och därmed öka andelen undersköterskor i verksamheten. 
Satsningen kommer att förstärka kvaliteten för brukarna inom hemtjänsten. 
Tendensen är att de som bor hemma idag gör detta längre och kräver större 
vårdinsatser än tidigare samt att det inom hemtjänsten ofta förekommer 
ensamarbete.

Förslaget är därför att för alla utbildade undersköterskor inom hemtjänsten, 
utöver ordinarie lön, tillföra ytterligare 1200 kr per månad. Höjningen gäller 
fr.o.m. 1 augusti 2018 och för alla anställda undersköterskor inom 
hemtjänsten.

Mikael Lekfalk
Kommundirektör 

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Personalkontoret
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