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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-30

 
2016/1221-3.5.1.1

Henrik Berg

Information om medel för medfinansiering av projekt
Ärendenr 2016/1221-3.5.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret informerar om effekter och resultat av kommunens medel för 
medfinansiering av utvecklingsprojekt mm. 
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 10 oktober 2016
Ärendenr 2015/1687-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges Kommuner 
och Landsting
2016-09-14

Hid.nr. 2016.4953
Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö 17-19 
november 2016

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2016-09-16

Hid.nr. 2016.4986
Inbjudan till utvecklingsarbete - hat och hot mot 
förtroendevalda

Skövde kommun
2016-09-20

Hid.nr. 2016.5019
Inbjudan till seminarium Så höjer vi attraktiviteten 
inom vård- och omsorg – Skövde 2016-11-22

FoUI Norrbottens 
kommuner 
2016-09-28

Hid.nr. 2016.5193
Konferens Växa eller krympa  - Luleå 2016-10-12--13 

Haninge kommun
2016-09-28

Hid.nr. 2016/5209
Inbjudan till politikernätverk för finska minoriteter
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-28

 
2016/1206-3.1.2.2

Ewa Andersson-Hjälte

Prissättning av mark inom Kronandalen
Ärendenr 2016/1206-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att priset vid försäljning inom Kronandalen av 
mark för bostäder, kontor och övriga ändamål bestäms till 1750 kr/kvm 
bruttototalarea exkl ytor för parkeringsanordningar för bil och cykel och att 
mark för handelsändamål bestäms till 2100 kr/kvm bruttototalarea.

Sammanfattning av ärendet
Exploateringen av Kronandalen har påbörjats med anläggande av 
infrastruktur och markanvisning av etapp 1. I inbjudan till markanvisningen 
har angivits ett indikativt pris för tomtmark vid överlåtelse som slutligt 
behöver fastställas. 

Utvecklingen av Kronandalen drivs i ett samarbete mellan Luleå Kommun 
och det kommunala exploateringsbolaget Kronan Exploatering. Enligt 
kommunfullmäktiges beslut från 2013-10-28 § 242 om övergripande principer 
för Kronans utveckling anges att markprissättning inom Kronanområdet ska 
ske på kommersiella grunder med hänsyn till exploateringskostnader. 
Prissättningen tillåts därmed behandlas i särskilt ärende och faller inte under 
den generella markpristaxan för tomtmark för flerbostadshus som beslutats 
om under våren 2016. 

Det indikativa priset i inbjudan till markanvisning sattes till 1800 kr/kvm 
bruttototalarea (BTA). Priset grundades på de kalkyler som fanns framtagna 
vid tidpunkten. 

Utifrån de kostnader som är direkt hänförliga till exploateringen kan 
konstateras att området, trots hög ambitionsnivå vad avser den allmänna 
platsen, är att betrakta som effektivt att exploatera. En tät bebyggelse i 
kombination med en till stor del redan utbyggd infrastruktur som försörjer 
området gör att kommunen med marginal har täckning för de nedlagda och 
planerade kostnaderna för området. Mot den bakgrunden bedöms det rimligt 
att intäkter från området kan användas för att bära andra investeringar och 
satsningar som krävs för kommunens generella tillväxt. Markpriset föreslås 
fastställas till 1750 kr/kvm BTA. 

Priset på 1750 kr/kvm BTA föreslås gälla exklusive parkeringsanordningar för 
bil och cykel. Detta för att skapa en stimulans för att få till stånd den 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-28

 
2016/1206-3.1.2.2

Ewa Andersson-Hjälte

parkeringslösning som planeras i Kronandalen vilken bygger på 
samverkanslösningar mellan byggherrar.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att 
markpriset i Kronandalen bestäms enligt nedan.

Bostäder, kontor, övrigt:  1750 kr/kvm BTA exkl. ytor för 
parkeringsanordningar för bil och cykel 

Handel:        2100 kr/kvm BTA

Beslutsunderlag
 PM markanvisningsprocess etapp 1
 Inbjudan till markanvisning

Ewa Andersson-Hjälte
Mark- och exploateringsansvarig

Beslutet skickas till
Kronan Exploatering AB
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
Samhällutvecklingskontoret
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

 

Innehåll 
 

1 Inledning och bakgrund ................................................................................................................... 3 

2 Markanvisningsetapp 1 - Norra entrén ........................................................................................... 4 

3 Markanvisning genom jämförelseförfarande .................................................................................. 5 

4 Markanvisningsprocessen av etapp 1 Kronandalen ........................................................................ 6 

4.1 Byggherremöte ........................................................................................................................ 6 

4.2 Inbjudan till markanvisning ..................................................................................................... 6 

4.3 Intervjuer och presentation av inkomna förslag ..................................................................... 7 

4.4 Första urval .............................................................................................................................. 7 

4.5 Dialog med de byggherrar som gått vidare ............................................................................. 8 

4.6 Förhandling .............................................................................................................................. 8 

4.7 Tilldelning genom tecknande av markanvisningsavtal ............................................................ 8 

4.8 Optionstiden ............................................................................................................................ 8 

4.9 Marköverlåtelseavtal och byggstart ........................................................................................ 8 

5 Principer för kostnadsfördelning och markprissättning .................................................................. 9 

 

 

2 
 

8



PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

1 Inledning och bakgrund 
Luleå kommun planerar för en ny stadsdel i Kronandalen. Området kommer när det är färdigbyggt att 
rymma bostäder för över 7 000 invånare, kontorslokaler, handel och ett stadsdelscentrum.  

I översiktsplanen ”Program till Vision Luleå 2050” (antagen 2013) finns Kronandalen i zon 2 för 
förtätning och är därmed utpekat område för nya bostäder och arbetsplatser fram till år 2020. 
Översiktsplanen pekar också ut vikten av blandning av olika typer av bostäder, bostäder för specifika 
grupper, trygghet, hög kvalitet när det gäller arkitektur, teknik och energi, stadsdelscentra med olika 
verksamheter i bottenplan, inflytande, biologisk mångfald, mötesplatser, tillgänglighet, minskade 
utsläpp av växthusgaser, platsers identitet, grönstruktur, förutsättningar för näringslivet, hållbart 
transportsystem med mera. 

Ett Kvalitets- och gestaltningsprogram (KGP) har tagits fram under 2015 som fördjupar och 
kompletterar detaljplaneprogrammet från 2012. I Kvalitets- och gestaltningsprogrammet finns 
riktlinjer som är styrande för det fortsatta detaljplanearbetet med Kronandalen.   

Den planerade bebyggelsen, inom hela Kronandalen, omfattar ca 2 100 bostäder och ca 10 000 kvm 
för olika verksamheter och handel. På Kronandalen ska även förskolor, hälsocentral, vård- och 
omsorgboende och gruppboenden finnas när det är byggt färdigt. De olika utbyggnadsetapperna 
kommer att ha olika innehåll.  

Utbyggnadstakten för området bestäms av flera olika faktorer som intresse från privata aktörer, 
konjunktur och politisk ambitionsnivå.  

Kronandalen planeras att markanvisas i sju etapper. Etappindelningen är en preliminär och kan 
ändras om förutsättningarna kräver det. Den preliminära etappindelningen redovisas i figur 1 på 
nästa sida.  

Denna promemoria syftar till att beskriva hur markanvisningsprocessen ska genomföras för etapp 1 
”Norra entrén” i Kronandalen, den innehåller ca 420 bostäder. 
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

Figur 1 Etappindelning för markanvisning av Kronandalen 

2 Markanvisningsetapp 1 - Norra entrén 
Den första etappen som ska markanvisas i Kronandalen är belägen längst i norr med anslutning från 
Bensbyvägen. Etapp 1 Norra Entrén är markerad med grön färg i Figur 1 ovan.  

Norra Entrén har valts ut som den första etappen för att det redan finns befintlig närliggande 
infrastruktur och en koppling till befintliga bostadsområden som gör det möjligt att snabbt komma 
igång.  

Etapp 1 innehåller preliminärt sex kvarter och ska inrymma ca 420 bostäder om totalt ca 45 500 m2 
samt två parkeringshus. Utifrån etappens storlek bedöms att flera byggherrar kan tilldelas 
markanvisning, vilket kan ge den blandning av bostäder som kommunen eftersträvar.  

Tilldelning av markanvisning för byggherrar i etapp 1 beräknas kunna ske senast i december 2016. 
Preliminär byggstart för den första etappen beräknas till sensommaren 2017 och inflyttning under 
åren 2018 till 2020.  

Etappen ska innehålla flerbostadshus med olika upplåtelseformer samt åtta stycken stadsradhus. 
Byggherrar kan komma att behöva dela olika gemensamma funktioner som innergårdar, 
möteslokaler, källsorteringsrum, gångvägar, bilparkering med varandra. De gemensamma 
funktionerna ställer krav på samverkan mellan byggherrar. 
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

3 Markanvisning genom jämförelseförfarande  
Marken i etapp 1 av Kronandalen kommer att anvisas genom jämförelseförfarande. Det innebär att 
olika byggherrar, ensamma eller i samverkan, ges möjlighet att visa idéer, skisser och beskrivningar 
som sedan utvecklas i dialog och bedöms.  

Genom att använda sig av en markanvisningsprocess som den föreslagna med en löpande dialog och 
förhandling med byggherrarna, skapas en öppenhet för olika tolkningar och lösningar.  

Att anvisa mark genom jämförelseförfarande innebär att kommunen definierar ett markområde och 
den inriktning och vilka förutsättningar som ska gälla för byggnationen. Förutsättningar och 
ambitionsnivåer som kan handla om byggyta, antal lägenheter, upplåtelseformer, energi, materialval, 
utformning mm. Byggherrarna får utifrån detta lämna in förslag på hur de vill bebygga det aktuella 
området i en intresseanmälan. Förslagen som lämnas in ska vara ett enkelt underlag, en skiss. En 
samlad bedömning görs sedan av byggherrens erfarenhet, kompetens, ekonomiska stabilitet och 
förslaget för området. 

Samtliga byggherrar som lämnar in intresseanmälan med förslag erbjuds därefter möjlighet att 
presentera sitt förslag och kommunen kan samtidigt ställa frågor till byggherren. För detta ändamål 
har kommunen en bedömningsgrupp.  

Bedömningsgruppen gör sin bedömning av förslagen med stöd av principer i Program till Vision Luleå 
2050 och ambitionerna i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet och i en dialog med byggherren. 
Urvalsprocessen kan ske i flera steg beroende på antalet inkomna förslag och hur väl de inkomna 
förslagen stämmer överens med vision och mål för stadsdelen Kronan och Kronandalen.  

Efter det första urvalet följer en fortsatt dialog mellan kommunen och de byggherrar som gått vidare. 
Under denna tid ska byggherrarna vidareutveckla sina förslag. Slutligen görs ett sista urval och de 
byggherrar som väljs ut tilldelas markanvisning av ett specifikt område av etappen. Den slutliga 
dialogen och förhandlingen kommer utföras av en av kommunen utsedd förhandlingsgrupp. 

Parallellt med vidareutvecklingen av förslagen tar kommunen fram detaljplanen. När detaljplanen 
antagits och vunnit laga kraft och bygglov erhållits upprättas avtal om marköverlåtelse med de 
aktuella byggherrarna.  
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

4 Markanvisningsprocessen av etapp 1 Kronandalen 
Nedan visas en schematisk bild, inklusive tidplan, av markanvisningsprocessen för anvisning av mark i 
etapp 1 i Kronandalen. Respektive steg förklaras närmare i övriga kapitel.   

 

Figur 2 Markanvisningsprocess vid jämförelseförfarande, etapp 1 Kronandalen 

 

4.1 Byggherremöte 
Ett byggherremöte har hållits den 17 februari 2016. Byggherremötet syftade till att informera om 
etapper, tidplaner och vad som händer i nuläget samt att fånga in byggherrarnas synpunkter.  

4.2 Inbjudan till markanvisning 
Inbjudan till markanvisning skickas ut till olika byggherrar samt annonseras via kommunens hemsida 
och i facktidskrift. Tiden för att komma in med förslag begränsas till ca en månad från det datum 
inbjudan skickas ut.  

Februari 2016 
Byggherremöte 

  information och dialog 

Mars 2016 
Inbjudan till 

markanvisning genom 
utskick och annonsering av 

intresseförfrågan 

April 2016 
Förslag in från byggherrar 

Maj 2016 
Presentation av förslag 

inkl intervju med 
respektive byggherre 

Juni 2016 
Första urval av byggherrar 

Juni - november 2016 
Vidareutveckling av förslag 

och dialog med de 
byggherrar som gått 

vidare 

December 2016 
Slutligt urval med dialog 

samt förhandling 

December 2016 
Tilldelning genom 

markanvisningsavtal 

Optionstid -  
Förberedelser, dialog, 

samverkan 

Marköverlåtelseavtal 
Augusti 2017 

Byggstart  
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

Inbjudan kommer att innehålla en beskrivning av markanvisningsprocessen, avgränsning, typ av 
bebyggelse, förutsättningar och villkor för markanvisningen samt vilka ambitioner som kommunen 
vill att byggherren särskilt ska beskriva och visa.  

Det kommer att framgå av inbjudan att det förutsätts att byggherrarna har tagit del av Kvalitets- och 
gestaltningsprogrammet för Kronandalen och Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplanen) då 
dessa dokument är grundförutsättningar för utvecklingen av Kronandalen. Detta innebär att 
byggherrarna måste sätta sig in i vad de innebär och bygga sitt förslag på de ambitioner som finns i 
dessa dokument. Begreppet social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet från Vision Luleå 2050 
kommer att vara grundläggande. 

Av inbjudan framgår vad byggherrens intresseanmälan ska innehålla och vilka frågor byggherren ska 
besvara i sitt förslag för att de ambitioner, förutsättningar, värden och kvaliteter som kommunen 
önskar uppnå genom markanvisningen ska kunna uppnås. Inbjudan till markanvisning kommer att 
hänvisa till de dokument som byggherren ska beakta vid utformningen av sitt förslag, bl.a. Program 
till Vision Luleå 2050 (översiktsplanen), Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen, 
bullerutredning, geoteknikutredning, kartor med mera. Inbjudan ska även innehålla information om 
hur prissättning av marken ska ske. Samtliga dokument som inbjudan hänvisar till ska tillgängliga på 
kommunens hemsida.  

Byggherrens förslag ska innehålla information om byggherrens ekonomiska kapacitet, 
genomförandekapacitet, erfarenhet av byggherresamverkan, kompetens, hur förslaget bidrar till en 
hållbar utveckling enligt Vision Luleå 2050 samt utifrån riktlinjerna i Kvalitets- och 
gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Byggherren ska även i förslaget ange planerad 
upplåtelseform för bostäderna, lämna önskemål om storlek på byggrätt och hur många lägenheter i 
vilka storlekar som byggrätten ska resultera i.  

4.3 Presentation av inkomna förslag 
Samtliga byggherrar som lämnat in förslag kommer att bjudas in för att presentera sitt förslag för 
bedömningsgruppen. Vid detta tillfälle kommer kommunens representanter (bedömningsgruppen) 
att ställa frågor för att förtydliga de inkomna förslagen. 

4.4 Första urval 
När samtliga byggherrar har presenterat sitt förslag ska bedömningsgruppen bedöma hur väl 
förslagen svarar upp till principer i Program till Vision Luleå 2050 och målen för stadsdelen Kronan 
som beskrivs i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Bedömning sker bland annat av möjlighet till 
samarbete med övriga byggherrar, hur väl de föreslagna upplåtelseformerna, gestaltningarna och 
åtgärder för hållbarhet svarar mot kommunens ambitioner för etappen samt hur väl förslag skapar 
andra mervärden. 

När bedömningsgruppen har utsett vilka byggherrar som går vidare till nästa steg ska detta meddelas 
till de aktuella byggherrarna med information om hur den fortsatta processen ser ut. Även de 
byggherrar som inte går vidare till nästa steg ska informeras med motivering till varför de inte gick 
vidare. 
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

4.5 Dialog med de byggherrar som gått vidare 
Efter det första urvalet ska kommunens förhandlingsgrupp ha en fördjupad dialog med de byggherrar 
som gått vidare. Syftet är att byggherrarna ska vidareutveckla och konkretisera sina förslag för att 
kunna lämna ett slutligt förslag.  

I detta skede är det viktigt att byggherren definierar och fördjupar lösningar kring utformning och 
byggande av anläggningar och byggnader inom kvartersmarken, hur samordning av parkeringar, 
innergårdar, dagvatten- och avfallshantering och snöupplag med mera ska ske samt hur samverkan 
ska se ut mellan byggherrar. Viktigt är här även att samordna tidplan för hur genomförande, logistik 
och koordinering ska ske under byggtider, mellan byggherrar och kommunen.  

Parallellt med denna del i markanvisningsprocessen kommer detaljplaneprocessen att fortgå med 
samråd och granskning. Detaljplanen kommer ange krav för utformning av kvarteren och som 
byggherrens fördjupade förslag ska synkroniseras med. Detaljplanens krav utgör en lägsta nivå för 
förslagen.  

4.6 Förhandling 
Det slutliga urvalet syftar till att genom förhandling med byggherrarna, utifrån deras 
vidareutvecklade och slutliga förslag och på grundval av dialogen föreslå vilka byggherrar som får 
tilldelning av markanvisning.  

4.7 Tilldelning genom tecknande av markanvisningsavtal 
Med de byggherrar som går vidare till markanvisning träffas markanvisningsavtal. Avtalet kommer att 
ge byggherren rätt att under en tid om max ett år detaljprojektera och ta fram övrigt underlag för att 
hinna starta upp en byggnation av väsentlig omfattning inom det område som markanvisats.  

Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning samt godkänner markanvisningsavtal. 

4.8 Optionstiden 
Under tiden från det att markanvisningsavtal träffats till dess att marken överlåts till byggherren, har 
byggherren tid för att påbörja detaljprojektering och övriga förberedelser för byggande. Löpande 
dialog förs och samverkansformer byggs upp mellan kommun och byggherrar samt byggherrarna 
emellan kring gemensamhetslösningar med mera. 

4.9 Marköverlåtelseavtal och byggstart 
Marköverlåtelseavtal mellan kommunen och byggherrarna tecknas när detaljplanen vunnit laga kraft 
och bygglov erhållits. Så snart ett marköverlåtelseavtal har träffats kan byggherren påbörja 
byggnation inom sitt erhållna markområde. Marköverlåtelseavtalet ska villkoras med att byggnation 
startar inom ett år från överlåtelsen. 
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PM Markanvisning etapp 1 i Kronandalen, mars 2016 
 

5 Principer för kostnadsfördelning och markprissättning  
Principen för prissättning av mark inom Kronandalen baseras på marknadsmässiga grunder samt med 
syfte att ge kostnadstäckning för de investeringar som gjorts i området. Inför byggnationen av 
området har kommunen kostnader för byggande av gator, parker, lekplatser, gång- och cykelvägar, 
förskola, skola, skulpturstråk, omlokalisering av verksamheter, rivning av byggnader, planläggning, 
utredningar etc.  

För de kostnader kommunen har för anläggande av vatten och avlopp tas anslutningsavgifter ut av 
byggherren enligt kommunens gällande taxa. Eventuella övriga anslutningsavgifter för el, fiber mm 
ska byggherren betala till respektive leverantör.  

Kommunens ambitioner för området ställer höga krav på byggherrens projekt. Kommunen 
eftersträvar bland annat ett blandat boende med olika upplåtelseformer enligt principer i Program 
till Vision Luleå 2050 (översiktsplanen). Då hyresrätter med hänsyn till bruksvärdesprincipen kan ha 
svårare att få lönsamhet finns en risk att det är svårt att få aktörer som vill bygga hyresrätter. Istället 
för en differentiering av markpriset kan kommunen erbjuda tomträttsupplåtelse som alternativ.  

Förhandlingsutrymmet som beskrivits under markanvisningsprocessen och byggherrens uppfyllande 
av kommunens ambitioner kommer inte att innebära en förhandling om markpriset.  
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KRONANDALEN ETAPP 1
INBJUDAN MARKANVISNING 

En ny stadsdel för
7000 LULEÅBOR
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OMRÅDET KRONANDALEN
Volym: ca 2 000 bostäder 

Tidsplan: Möjlig byggstart 2017 

Avstånd till Luleå centrum: 2 km 

Yta bostäder: ca 220 000 kvm BTA

Yta verksamheter och handel: ca 10 000 kvm BTA

ETAPP 1
Volym: ca 420 bostäder 

Tidsplan: Möjlig byggstart 2017 

Yta bostäder: ca 45 000 kvm BTA

Yta verksamheter och handel: inte aktuellt

Yta övrigt: Två P-hus omfattande totalt 250 p-platser

Kronan är en attraktiv stadsdel i centrala Luleå där alla känner  

sig välkomna. Ett område som på ett föredömligt sätt förenar 

gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och  

friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur. 

På ett nytt sätt.

Vi som står bakom stadsutvecklingssprojektet Kronandalen är Luleå Kommun och Kronan Exploatering. 
Utvecklingen drivs i en gemensam projektorganisation som leds av Kronan Exploatering och utgör en del 
av samhällsbyggnadsprocessen i Luleå.

Luleå kommun är markägare och säljare av byggrätter. Kronan Exploatering är ett av Luleå kommun 
helägt bolag som arbetar proaktivt med marknadsföring av Kronan - en naturstad i Luleå och bistår  
Luleå kommun vid  införsäljning av byggrätter till byggherrar som vill delta i utvecklingen. 

För mer information läs vidare på lulea.se/markanvisning/kronandalen

KORTFAKTA
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K R O N A N  –  E N  N AT U R S TA D  I  LU L E Å

1.BAKGRUND

VÄLKOMMEN TILL LULEÅ!
Residensstad i Norrbottens län och en stad som ständigt 
utvecklas. Från industristad med järnverket som symbol till 
universitetsstad och regioncentrum med datacenter som 
pricken över i. En stad med stabil arbetsmarknad som ökar 
med flera tusen personer under dagtid som pendlar in till 
staden. 

Många vill bo och verka i Luleå och detta skapar en stabil 
marknad med stor efterfrågan. Det råder en stark politisk 
enighet om att det enskilt största hindret för fortsatt expan-
sion är bristen på bostäder. Att bygga fler bostäder är därför 
högt prioriterat och i linje med kommunens Program till 
Vision Luleå 2050.

INNEHÅLL 
Denna inbjudan till intresseanmälan för markanvisning av 
Kronandalen etapp 1 innehåller en översiktlig beskrivning av 
bakgrunden, en kort sammanfattning av Kronanområdets 
historia och visionen för den nya stadsdelen Kronan. 

Inbjudan innehåller också en beskrivning av etapp 1 som är 
föremål för markanvisning, grundläggande krav för exempel-
vis upplåtelseform och byggrätter samt kvartersindelning. 

Markanvisning för Kronandalen etapp 1 sker genom 
jämförelseförfarande. Hur processen kommer att gå till 
beskrivs också övergripande. Kommunen har tagit fram ett 
indikativt markpris för etappen vilket framgår i inbjudan. 

Slutligen innehåller inbjudan information om hur du som 
byggherre ska gå till väga för att anmäla ditt intresse. 

VISION OCH FRAMTIDSBILDER FÖR

[GODKÄNT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 29 SEPTEMBER 2008] 

VISION OCH FRAMTIDSBILDER FÖR

[GODKÄNT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 29 SEPTEMBER 2008] 
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M A R K A N V I S N I N G  K R O N A N DA L E N  E TA P P  1

SYFTE
Syfte med denna inbjudan till markanvisning är du som  
exploatör ska erhålla den kunskap du behöver för att kunna 
lämna ett så bra som möjligt för att förverkliga den vision 
som finns för området Kronandalen.

Syfte med denna inbjudan är också att du som byggherre 
tydligt ska förstå markanvisningsprocessen och vad som 
krävs för en intresseanmälan.

MÅLGRUPP 
Inbjudan till markanvisning vänder sig till byggherrar som 
vill förvärva mark och i samverkan med Luleå kommun och 
andra byggherrar utveckla och gestalta Kronandalen i 
enlighet med Kvalitets- och gestaltningsprogrammets samt 
Program till Vision Luleå 2050s riktlinjer och intentioner. 

KRONANS HISTORIA
Kronan ligger på det område som tidigare disponerades av 
regementet Lv7. Regementet grundades 1942 och flyttade 
två år senare in till Kronanområdet. 1975 fick Lv7 regements- 
status och bytte namn till Luleå luftvärnsregemente. 1992 
flyttade regementet till Boden varpå diskussioner om 
exploatering av området påbörjades. Regementets mark 
och anläggningar togs i samband med detta över av Luleå 
kommun. I de befintliga lokalerna etablerades bland annat 
Kulturbyn Kronan, Biograf Kronan och en återvinnings- 
central anlades. Kulturbyn i allra högsta grad är levande 
med en mängd aktiva företag och konstnärer. 

2003 fick området namnet Kronan sedan tidningen  
Norrbottens-Kuriren utlyst en namntävling och en jury valt 
ut namnet med motivering till områdets militära anknytning.  

Illustration: Strategisk ArkitekturN
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K R O N A N  –  E N  N AT U R S TA D  I  LU L E Å

2. FÖRUTSÄTTNINGAR
PROGRAM TILL VISION LULEÅ 2050 
Luleå har i samverkan mellan kommunen, aktörer, organisa-
tioner och invånare arbetat fram en gemensam vision, Vision 
Luleå 2050. Visionen handlar om att skapa ett attraktivt 
Luleå som är hållbart över tiden. 

En hållbar utveckling bygger på tre ben, ett socialt, ett 
ekonomiskt och ett ekologiskt. De tre benen är lika viktiga 
och ömsesidigt beroende av varandra. Minskar hållbarheten 
i ett av de tre så påverkas de andra negativt. Så här förk-
laras hållbarhet i Program till Vision Luleå 2050:

• Social hållbarhet: Målet är ett gott liv och en god livsmiljö. 
Handlar om bättre hälsa, det sociala livet, delaktighet och 
inflytande.

• Ekonomisk hållbarhet: Innebär en bra ekonomi som 
medel för att kunna nå det goda livet. Handlar om kom-
munens ekonomi på lång sikt, förutsättningar för närings-
liv, framtidstro och regional utveckling. 

• Ekologisk hållbarhet: Handlar om att allt vi gör måste 
rymmas inom ramen för ekosystemets gränser. Handlar 
om att minska användningen av material från jordskor-
pan, minska utsläpp, ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. 

Luleå kommun har sex program som syftar till att nå Vision 
Luleå 2050. De sex programmen är kommunens översikt-
splan som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013. I

Programmen visar Luleå kommuns ambitioner och åtgär-
der för att nå Vision Luleå 2050. Alla program innehåller 
strategiområden med principer och ”att arbeta för”. Pro-
grammen följs upp med indikatorer. 

Från programmet finns följande ambitioner vid markan-
visningar:

• Mötesplatser: Vi vill ha mångkulturella mötesplatser för 
både spontana och organiserade möten.

• Gårdar: Vi vill att alla kvarter har gårdar som främjar 
möten, lek och samvaro utan att exkludera någon.

• Blandning: Vi vill ha bostäder för alla och därmed ett 
utbud som är för olika åldrar och olika grupper. 

• Bygga: Vi vill att de som ska leva i husen ska ha möjlighet 
att påverka sin omgivning och sin lokal eller bostad.  Vi 
vill också att materialval och byggteknik visar att vi är 
ledande i norra Sverige.

• Gestaltning: Vi vill visa kulturhistoriska och naturens vär-
den samt en egen identitet i byggnaderna. En hög kvalitet 
på arkitektur som ska vara ledande i norra Sverige.

• Energi: Vi vill ha bostäder som har en energisnål utform-
ning och teknik som påverkar energianvändningen. Husen 
ska anslutas till fjärrvärme och helst ha en egen elpro-
duktion.

• Mobilitet: Vi vill ha ett hållbart transportsystem som 
prioriterar alternativ till biltrafik. Förutsättningar för resor 
till fots eller med cykel är prioriterade och cykelparkering 
ska finnas nära bostaden. 

• Samverkan: Vi vill ha olika gemensamma funktioner som 
även ger goda möten som bilparkering, gårdar, källsorte-
ring med mera. För att klara av dessa funktioner behövs 
en samverkan mellan byggherrar och framtida förvaltare/
ägare samt en kontinuerlig dialog. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet antogs av  
kommunfullmäktige i april 2004. Den omfattar hela  
Kronanområdet inklusive Lulsundsberget, Kronanbacken 
och Östra Kronan. Markanvändningskartan i planen redovisar 
områden för bostäder, arbetsplatsområden, grönytor, park 
och lokalgator. 

DETALJPLANEPROGRAM
Detaljplaneprogrammet för Kronandalen, Lulsundsberget 
och Kulturbyn antogs av kommunfullmäktige i mars 2012.
Syftet med detaljplaneprogrammet är att möjliggöra för 
exploatering och utveckling av Kronanområdet. Målet är att 
ge förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med 
blandad bebyggelse och olika boendetyper och funktioner. 
För Kronandalen rekommenderas blandad bebyggelse med 
stort inslag av bostäder. Exploateringen bör bli hög för att 
åstadkomma stadsbebyggelse.
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KVALITETS- OCH  
GESTALTNINGSPROGRAM
Ett kvalitets- och gestaltningsprogram för 
Kronandalen har tagits fram under 2015 och 
antogs av kommunfullmäktige i december 2015. 
Programmet har sin utgångspunkt i visionen för 
Kronan.

Kvalitets- och gestaltningsprogrammet ska 
ge riktlinjer för att utforma Kronandalen med 
omgivningar med god kvalitet, ett intressant 
innehåll och inriktning mot en hållbar stad, både 
på kvartersmark och i offentliga rum. Avsikten 
är också att skapa samsyn hos alla parter och 
aktörer genom hela genomförandetiden och när 
området tas i bruk av boende och verksamma.

Kvalitets- och gestaltningsprogrammets rikt-
linjer är styrande i detaljplaneskedet. 

Kvalitets- och gestaltningsprogrammets 
ambitioner ska säkerställas och realiseras för 
Kronandalen.

Ovan finns några ord från de riktlinjer och ambitioner som 
finns för stadsdelens gestaltning. Kapitel 6 och 7 i Kvalitets- 
och gestaltningsprogrammet ger mer information om våra 
ambitioner för Kronandalen.

DETALJPLAN
En detaljplan för hela Kronandalen håller på att tas fram, 
arbetet med samrådshandlingarna har påbörjats. Planen 
ska ställas ut för samråd under hösten 2016 och ett  
antagande förväntas ske under sommaren 2017.

PÅGÅENDE ARBETE MED INFRASTRUKTUR
Övergripande projektering av infrastrukturen (gata, vatten 
och avlopp, opto och fjärrvärme) för Kronandalen i form av 
systemhandling går nu in i detaljprojekteringsfas. 

Vissa delar av Kronandalen är redan detaljprojekterade 
och kommer att gå in i byggfas under maj månad. Först 
ut är Regementsvägens ombyggnad som föranleds av att 
en ny skola och sporthall kommer att byggas intill Spi-
ra förskola. Infrastrukturen för nytt kedjehusområde på 
Lulsundsbergets södra sluttning kommer även det att börja 
byggas under maj månad.

Underlag som geotekniska förutsättningar för infrastruk-
turen har dokumenterats liksom inmätningar av befintliga 
förhållanden och sammanställning av befintliga ledningar 
inom området.

En del gamla byggnader inom Kronandalen har rivits 
för att ge plats åt den nya infrastrukturen. Fler byggnader 
kommer att rivas under våren.

I slutet av april stängs Kronandalen av för genomfartstrafik 
och angöring till Kronans återvinningscentral och åter-
vinningsmarknad kommer att ändra riktning och öppnas 
norrifrån från Bensbyvägen. De busshållplatser som ligger 
efter Regementsvägen kommer att flyttas ut till Armévägen 
och en bussvändplan kommer att anläggas i korsningen till 
Kompanivägen.

Planering för en byggväg som ska ansluta mot Bensbyvägen 
pågår och kommer att anläggas under våren.

PARKERING
En väl genomtänkt lösning för parkeringen är en viktig del i 
att formera en stadsmiljö som har människan och inte bilen 
i fokus. Parkeringsplatser för bilen får inte ta överhanden 
samtidigt som en rationell parkering är viktig för boende  
och stadens dagligvaruhandel, kontor och service.

För att en blandad och trygg stadsmiljö ska kunna uppnås 
ska öppna parkeringsytor undvikas och kvartersmarkens 
parkering istället samlas i lägen som parkeringshus eller 
i helt eller delvis underbyggda parkeringsgarage. Gatuut-
formning och parkering ska vara väldefinierad och överblivna 
eller odefinierade trafikytor ska inte förekomma.

Parkeringstal för bil 0,7 per bostad eftersträvas. Utöver 
detta finns cykelparkering i stadsdelscentrum, på bostads-
gårdar och på utvalda platser längs gator och parker. 2,5 
cykelparkering per lägenhet i snitt eller 1 cykelparkering  
per person för bostäder och verksamheter.

I denna första etapp avses två gemensamma parkerings- 
hus uppföras.
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K R O N A N  –  E N  N AT U R S TA D  I  LU L E Å
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MARKANVISNINGSETAPP 7

Västra Entrén
(Logementet,
kommunförrådet)
Bostäder: ca 500 st

MARKANVISNINGSETAPP 2

Norra Parken
Bostäder: ca 250 st

MARKANVISNINGSETAPP 3

Södra Entrén
Bostäder: ca 150 st

Del av Lulsundsberget
Kedjehus
Bostäder: 32 st

MARKANVISNINGSETAPP 6

Nordmitt (Byggvägen)
Bostäder: ca 150 st

MARKANVISNINGSETAPP 1

Norra Entrén
Bostäder: ca 420 st

MARKANVISNINGSETAPP 5

Stadsdelsparken 
Östra Entrén 
(Återvinningen)
Bostäder: ca 220 st

MARKANVISNINGSETAPP 4

Stadsdelscentrum 
samt Studion
Bostäder: ca 350 st

3. ETAPP 1

ETAPP 1
Den första etapp som nu anvisas är benämnd Markanvisnings- 
etapp 1 i figuren ovan och är den första etappen av ett flertal 
som kommer att anvisas inom de närmsta åren. 

ETAPPEN INNEHÅLLER:

• Byggrätter bostäder: 420 lägenheter

• Parkeringshus: 2 stycken
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M A R K A N V I S N I N G  K R O N A N DA L E N  E TA P P  1

Den första etappen som ska markanvisas i Kronandalen är 
belägen längst i norr med anslutning från Norra Entrén. 

Norra Entrén har valts ut som en första etapp med anled-
ning av att det redan finns befintlig närliggande infrastruktur 
och en koppling till befintliga områden som ger området 
en direkt åtkomst samt med anledning av att byggnadstak-
ten snabbt kan komma igång då etappen rymmer en stor 
mängd bostäder. 

Etapp 1 innehåller preliminärt 6 kvarter och ska inrymma 
ca 420 bostäder om totalt ca 45 540 m2 BTA samt två 
P-hus med totalt 250 p-platser. Antalet P-hus kan komma 
att bli färre om förutsättningar och vilja från byggherrarna 
att istället bygga undergrävda garage föreligger. 

Utifrån etappens storlek bedöms en fördelning av byggrätter 

kunna resultera i att ett flertal byggherrar tilldelas mark- 
anvisning i denna etapp, vilket medför den blandning av 
byggherrar som kommunen eftersträvar. 

Tilldelning av markanvisning för etapp 1 beräknas kunna 
ske senast i december 2016. Preliminär byggstart för den 
första etappen beräknas kunna ske till sensommaren 2017 
och inflyttning i den första etappen under åren 2018 till 
2020. 

Etappen ska innehålla flerbostadshus med olika upplåtelse- 
form samt åtta stycken stadsradhus. Vissa funktioner som 
p-hus, innergårdar, undergrävda garage och ytterligare  
funktioner kan komma att delas mellan byggherrarna. 

Luleå kommun har påbörjat arbete med anläggning  
av för området nödvändig infrastruktur.

PKVARTER A
2880 kvm

KVARTER B
3095 kvm

KVARTER C
3210 kvm

KVARTER F
3196 kvm

KVARTER E
3063 kvm

KVARTER D
2630 kvm

P

P

B
Y

G
G

V
Ä

G
 

Detta parkeringshus ingår inte i 
markanvisning för etapp 1 

Detta kvarter innehåller radhus. 

KVARTER AREA
A 2880 kvm

B 3095 kvm

C 3210 kvm

D 2630 kvm

E 3063 kvm

F 3196 kvm
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K R O N A N  –  E N  N AT U R S TA D  I  LU L E Å

4. MARKANVISNING GENOM 
JÄMFÖRELSEFÖRFARANDE

Markanvisning av Kronandalen etapp 1 kommer att ske 
genom ett jämförelseförfarande. 

Jämförelseförfarande är en lämplig metod att använda 
där ett större antal bostäder ska byggas och där målet är att 
involvera flera olika byggherrar. 

Markanvisning genom jämförelseförfarande bygger på en 
dialog mellan kommunen och de intressenter/byggherrar 
som finns för det planerade området. Förfarandet lämnar 
öppet för tolkningar av och dialog kring, i det här fallet 
kommunens översiktsplan samt det kvalitets- och gestalt-
ningsprogram som finns framtaget för Kronandalen. 

Målet med processen är att genom en samlad bedömning 
av respektive byggherres erfarenhet, kompetens, ekonomis-
ka stabilitet och framtagna förslag för det avsedda området 
välja ut en, eller helst flera, byggherrar som tilldelas mark 
i det aktuella området och som kommer att vara med och 
skapa Kronan - en naturstad i Luleå. 

VAD HAR HÄNT HITTILLS I PROCESSEN? 
Byggherremöte
För Kronandalen etapp 1 inleddes processen med en dialog 
med byggherrar genom ett byggherremöte den 17 februari 
2016. Mötet syftade till att presentera aktuell information 
vad gäller tidplaner och vad som är på gång inom Kronan-
dalen samt att fånga in byggherrarnas synpunkter på bland 
annat etappindelning, parkeringslösningar, byggnadshöjder 
och övriga gestaltningsfrågor. 

VAR ÄR VI NU? 
Inbjudan till intresseanmälan  
för markanvisning av etapp
Luleå kommun och Kronan Exploatering bjuder in intresse-
rade byggherrar att inkomma med intresseanmälan för 
tilldelning av markanvisning för etapp 1 på Kronandalen. 
Intresseanmälan ska innehålla ett förslag på utformning av 

2 016 2017

Inbjudan markanvisning 
Kronandalen Etapp 1. Presentation  

av förslag. 

VIDAREUTVECKLING AV FÖRSLAG.

30 april. Sista inlämningsdag 
intresseanmälan inklusive 
förslag (enkla skisser). 

Inkomna 
intresseanmälningar och 

förslag studeras.

Dialog med byggherrar för 
vidareutveckling av förslag. 

Tilldelning genom 
markanvisningsavtal. 

Byggherremöte. Urval 1. 
Samråd
detaljplan

Urval 2. 
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M A R K A N V I S N I N G  K R O N A N DA L E N  E TA P P  1

4. MARKANVISNING GENOM 
JÄMFÖRELSEFÖRFARANDE

kvarter som stämmer överens med de ambitioner för områ-
det som framgår av Kvalitets- och gestaltningsprogrammet 
samt Program till Vision Luleå 2050. Mer detaljer och krav 
för intresseanmälan finns angivna i svarsbilagan. 

VAD HÄNDER SEDAN?
Mottagande av intresseanmälan  
och studerande av förslag
När kommunen fått in samtliga intresseanmälningar  
kommer förslagen att sammanställas och studeras.

Presentation av intresseanmälan och förslag 
Samtliga byggherrar som lämnar in intresseanmälan/förs-
lag kommer under maj/juni 2016 att erbjudas möjlighet att 
enskilt presentera sitt förslag. 

Bedömning och urval 1
Utifrån respektive byggherres intresseanmälan, inlämnade 
förslag och muntliga presentation görs en samlad bedömning.
Samtliga byggherrar som inkommit med förslag lämnas 
besked om huruvida de gått vidare från urval 1 eller inte. 

Att som byggherre gå vidare från urval 1 utgör dock ingen 
garanti för att tilldelas markanvisning. 

Vidareutveckling av förslag
Efter urval 1 ska de byggherrar som gått vidare utveckla och 
konkretisera sina förslag, från enkla skisser och beskrivningar 
till mer detaljerade ritningar och illustrationer. Arbetet ska 
ske i dialog med kommunen. 

I detta skede är det viktigt att byggherren presenterar 
lösningar kring utformning och byggande av anläggningar 
och byggnader inom kvartersmarken samt hur eventuell 
samordning ska ske mellan byggherrar ex av parkeringar, 
mötesplatser, innergårdar, dagvatten- och avfallshantering 
och snöupplag m.m. 

Viktigt är här även att samordna tidplan för hur genom-
förande, logistik och koordinering ska ske under byggtider, 
mellan byggherrar och kommunen. I detta skede ska bygg-
herren också definiera hur denne genom sitt förslag avser 
konkretisera intentionerna i Program till Vision Luleå 2050 
och Kvalitets- och gestaltningsprogrammet. 

Urval 2 och tilldelning av markanvisning
Det slutliga urvalet syftar till att genom dialog och förhan-
dling med byggherrarna utifrån deras vidareutvecklade och 
slutliga förslag och på grundval av dialogen föreslå vilka 
byggherrar som får tilldelning av markanvisning. 

201 8

Byggstart.

Marköverlåtelseavtal tecknas. 

• Detaljplan vunnit laga kraft. 

• Bygglov erhållits. 
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De byggherrar som väljs ut i urval 2 tilldelas markanvisning 
av ett specifikt område av etappen genom avtal. 

Markanvisningsavtalet ger byggherren rätt att inom ett år 
detaljprojektera och ta fram övrigt underlag för att påbörja 
byggnation av väsentlig omfattning inom det område som 
markanvisats. Vidare regleras även bl.a. hur vissa byggnad-
er och anläggningar ska utföras, delaktighet i eventuella 
gemensamma lösningar, exempelvis parkering, som bygg-
herren ska svara för m.m. 

Tilldelningsbeslut/markanvisningsavtal ska godkännas 
genom beslut av kommunstyrelsen. 

Optionstid
Under tiden från det att markanvisningsavtal träffats till 
dess att marken överlåtes till byggherren, har byggherren 
tid för att påbörja detaljprojektering och övriga förbere-
delser för byggande. Löpande dialog/samverkan mellan 

kommun och byggherrar samt byggherrarna emellan kring 
gemensamhetslösningar m.m.

Avtal om marköverlåtelse
Parallellt med den fortsatta dialogen med de aktuella 
byggherrarna arbetar kommunen fram det slutliga förslaget 
till detaljplan. När detaljplanen antagits och vunnit laga 
kraft samt när respektive byggherre fått sitt bygglov beviljat 
upprättas avtal om marköverlåtelse med de aktuella bygg-
herrarna. 

Byggstart
Så snart ett marköverlåtelseavtal har träffats kan bygg-
herren påbörja byggnation inom sitt erhållna markområde. 
Marköverlåtelseavtalet ska villkoras med att byggnation 
påbörjas inom ett år från överlåtelsen.

Perspektiv. Kvalitets- och gestaltningsprogram 2015. Illustration Strategisk Arkitektur
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5. INTRESSEANMÄLAN

INLÄMNAD INTRESSEANMÄLAN SKA INNEHÅLLA:

• Beskrivning av hur byggherren avser realisera riktlinjerna 
i kvalitets- och gestaltningsprogrammet samt Program  
till Vision Luleå 2050. 

• Beskrivning av byggherrens gestaltningsideer, vilken ska 
innehålla tänkt situationsplan och tänkt antal bostäder 
och önskemål om kvarter eller del av kvarter samt upplå-
telseform. 

• Beskrivning av byggherres erfarenhet och kompetens  
samt referensobjekt vilka bedöms vara relevanta för  
den tänkta bebyggelsen (3-5 stycken).

• Beskrivning om byggherrens ekonomiska kapacitet. 

• Beskrivning av byggherrens uppdragsorganisation inklu-
sive konsulter och arkitekter, tillsammans med uppgifter 
till minst en kontaktperson. Namngiven konsult i intresse-
anmälan får sedan inte bytas utan kommunens skriftliga 
godkännande.

• Beskrivning om byggherrens kapacitet för genomförande 
och byggherresamverkan.

• Beskrivning av byggherrens policy/strategier för socialt, 
etiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

FRÅGOR
Frågor som rör denna intresseanmälan skickas med 
e-post till Magnus Pudas, affärsutvecklare Kronan 
Exploatering: 

magnus@kronanexploatering.se

Samtliga frågor och svar till dessa kommer  
därefter att publiceras anonymt under FAQ  
på lulea.se/markanvisning/kronandalen 

INTRESSEANMÄLAN SKICKAS TILL
Intresseanmälan märkt “Kronandalen Etapp 1 Norra 
Entrén” ska vara inkommen tillsammans med bilagor 
sparat på USB-minne senast den 30 april 2016 till:

Samhällsutvecklingskontoret 
Luleå Kommun
971 85 LULEÅ

URVAL
De inkomna förslagen kommer att utvärderas utifrån hur väl 
de svarar upp till de principer, ambitioner och mål för stads-
delen Kronandalen som beskrivits i kvalitets- och gestalt-
ningsprogrammet och Program till Vision Luleå 2050.

UPPLÅTELSEFORM
Luleå kommun eftersträvar blandade boendeformer och 
kommer i ett urval att ta hänsyn till den sammantagna 
boendesammansättningen.

TIDER
Avsikten med denna intresseanmälan är att du som 
byggherre ska ges möjlighet att översiktligt presentera ett 
förslag för området utan att lägga ner för mycket tid på att 
ta fram ett detaljerat förslag. Sista datum för inlämnande av 
intresseanmälan är 2016-04-30.  

DOKUMENT ATT BEAKTA
Vid utformning av förslag för inlämnande i samband med 
intresseanmälan ska de dokument som publicerats på  
kommunens hemsida beaktas. 

Ovanstående kommer sedan, tillsammans med resultatet av presentation att vara underlag i fortsatt urvalsprocess.
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När området Kronandalen är färdigt utbyggt kommer det att 
omfatta ca 220 000 BTA bostäder och 6000 BTA handel. 

Den mark som överlåts till respektive byggherre kommer 
att utgöra detaljplanelagd kvartersmark. 

Kommunens uttalade vision för området, uttryckt i kvalitets- 
och gestaltningsprogrammet och översiktsplan, ställer höga 
krav på byggherrens projekt, både med avseende på gestalt-
ning och hållbarhetsaspekter men också utifrån  
inriktning gällande parkeringslösning. Kommunen efter- 
strävar samtidigt ett blandat boende med olika  
upplåtelseformer. 

Förhandlingsutrymmet som beskrivits under markanvis-
ningsprocessen (sid 11) och byggherrens uppfyllande av kom-
munens intentioner har ingen koppling till markprissättningen. 

Den markyta respektive byggherre erhåller kommer 
att prissättas enligt ett fast pris kopplat till den byggrätt 

marken medger. Prissättningen grundas på kommunens 
nedlagda kostnader i området samt underlag från interna 
och externa värderingar.

Marken kommer att överlåtas till ett indikativt pris om 
1800 kr/kvm BTA. 

Ett indikativt pris ger en uppfattning om prisnivån men 
anger inte det exakta slutgiltiga priset. 

Kommunen som huvudman för den allmänna platsen 
svarar för utbyggnad av gata park m.m. medan byggherren 
ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark. För de kostnader 
kommunen har för anläggande av vatten och avlopp tas 
anslutningsavgifter ut av byggherren enligt kommunens 
gällande taxa. Eventuella övriga anslutningsavgifter för el, 
fiber mm ska byggherren betala till respektive leverantör. 
Möjlighet till upplåtelse av tomträtt kommer att erbjudas.

6. MARKPRISSÄTTNING 

Perspektiv. Kvalitets- och gestaltningsprogram 2015. Illustration Strategisk Arkitektur
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Ända från starten var målbilden för Kronan en naturstad i 
Luleå, en grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt året 
om. Grönska och aktivitetsytor präglar därför områdets 
gator, parker och innergårdar. Omgivningens många  
möjligheter till rekreation, idrott och lek stärker profilen. 

Kronandalen är utformad för promenader och cykelturer. 
Låg hastighet, gångfartsområden, separerade gång- och 
cykelbanor samt gångvägar till omgivningens motions-
slingor bidrar till det. Flödet av förbipasserande cyklister, 
gående och bilister samt bussåkare ger underlag för handel 
och andra verksamheter vid huvudgatan och i centrum.

Stadsdelsparken och Norra parken leder ut till Lulsunds-
bergets rekreationsområde och Ormbergets friluftsområde 
samt aktivitetsytorna vid skola och sporthall samt Kultur-
byn. På bilfria innergårdar och gångfartsområden leker och 
umgås barn och vuxna. Utevistelsens upplevelser berikas av 
dagvatten i öppna system på gator, gårdar och i parker. 

I området finns skola, ett par förskolor, sporthall, fritidsverk-
samhet, vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden. Det 
ger möjlighet till generationsmöten, samnyttjande av lokaler 
och aktiv användning av natur, parker och torg. 

Den täta, stadsmässiga bebyggelsen med tydliga gaturum 
och gröna innergårdar har som förutsättning parkeringar i 
parkeringshus eller garage i källarvåning. Parkeringshusen har 
en trevlig arkitektur och gemensamma funktioner, som källsor-
tering, lokaler för teknisk försörjning samt verksamhetslokaler. 

Mitt i området ligger centrum för stadsdelen Kronan. 
Trygghetsboendena har nära till folkliv och busshållplats 
vid centrumtorget. Här finns kommersiell och kommunal 
service av olika slag. Livsmedelsbutiken kom hit tidigt. 
Caféet och gymmet är av senare datum. Kontor och andra 
verksamheter finns i bottenvåningarna längs huvudgatan 
och vid infarterna från Bensbyvägen. De kompletterar 
verksamheterna i Kulturbyn, den kulturhistoriska delen av 
Kronan, som bevarat och utvecklat sin karaktär och sina 
verksamheter. 

De som bor i Kronandalen har olika livsmönster och ekon-
omiska förutsättningar. Redan från början planerade och 
uppmuntrade man olika boendetyper i hyresrätt, bostads- 
rätt och kollektivt byggande. Bebyggelse och utemiljö är 
tillgänglig för barn, funktionshindrade och äldre med olika 
behov av trygghet och omsorg. Mångfalden av boendealter-
nativ gynnas av byggherrar med olika inriktning; resultatet 
är en variation i skala, arkitektur och boendeformer. 

Kravet på samordning mellan projektens olika byggherrar 
och arkitekter har gett bra markutnyttjande och samtidigt 
arkitektoniskt intressanta och trivsamma boendemiljöer. 
Vardagsarkitektur av hög klass är ett kännetecken för  
Kronandalen. 

Arkitekturen befinner sig i framkant oavsett prisklass. 
Bebyggelse och utemiljö är byggda hållbara på lång sikt,  
så Kronandalen har alla chanser att åldras vackert.

KRONANDALEN ÅR 2030

Förord ur Kronandalen Kvalitets- och gestaltningsprogram
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-27

 
2016/811-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning samt planuppdrag – del av Bergviken, 
Daggkåpan 2 
Ärendenr 2016/811-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att 

ändra detaljplan för del av Bergviken, berörande fastigheten Daggkåpan 2. 
2. Galären AB erhåller markanvisning till fastigheten Daggkåpan 2 för 

byggande av ett trygghetsboende i enlighet med villkoren nedan.
3. Samhällsutvecklingschefen får i att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2015 bjöd Luleå kommun, genom stadsbyggnadsförvaltningen, 
in aktörer att lämna in intresseanmälan för att bygga och driva ett 
trygghetsboende på fastigheten Daggkåpan 2 på Bergviken. Inbjudan 
skickades till ett tiotal byggherrar. Fyra byggherrar anmälde sitt intresse och 
Galärens förslag bedömdes som mest intressant.  

Fastigheten Daggkåpan 2 ligger i direkt anslutning till Bergvikens vård- och 
omsorgsboende. För fastigheten finns en gällande detaljplan, PL 349, som 
möjliggör ett trygghetsboende. 

Under Galärens fortsatta arbete med projektet har framkommit önskemål att 
komplettera det planerade trygghetsboendet med en vinterträdgård och 
undergrävt parkeringsdäck samt att utreda förutsättningarna för en 
restaurang. Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen bedömt att 
idéerna är goda och ger mervärden till bostäderna men att ett genomförande 
kräver att detaljplanen ändras. Planarbetet bör kunna drivas enligt reglerna 
för standardförfarande eller begränsat förfarande. 

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Galären AB erhåller markanvisning 
för att bebygga fastigheten Daggkåpan 2 med ett trygghetsboende och att 
nedanstående villkor ska gälla.

Markanvisningen ska gälla under förutsättning att Galären AB påbörjar 
byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter det att 
detaljplaneändringen vunnit laga kraft. Galären AB äger rätt att förvärva 
marken i befintligt skick i enlighet med vid överlåtelsetidpunkten gällande 
kommunala markpristaxa. Bolaget svarar för och bekostar allt arbete och 
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andra åtgärder inom den anvisade fastigheten. Galären AB betalar avgift för 
bygglov inkl planavgift, va-anläggning, el, fjärrvärme mm i enlighet med 
gällande taxor. Galären AB betalar för fastighetens andel i gemensam 
infartsväg belägen på kvartersmark. 

Om Galären AB inte påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år 
efter det att detaljplaneändringen vunnit laga kraft förfaller denna 
markanvisning utan rätt för bolaget till ersättning för nedlagda kostnader.

Vidare föreslås att chefen för samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att 
underteckna köpehandlingarna.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
stadsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen i enlighet med ovanstående.

Beslutsunderlag
 Ansökan om planändring, daterad 2016-01-22

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden, SBF 2016/306
Samhällsutvecklingskontoret
Galären AB
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-06-20

 
2016/533-1.5.2.1

Göran Gabrielson

Samhällsutvecklingskontorets medborgarförslag om 
bredbandsutbyggnad i byarna
Ärendenr 2016/533-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om bredbandsutbyggnaden i byarna.

Sammanfattning av ärendet
Östen Larson och boende i Selet, Hollsvattnet, Västmark m fl. byar, föreslår i 
medborgarförslag att avgiften på 10 000 kr för anslutning till bredband i 
kvarvarande byar i projektet ska kvarstå på samma nivå som de 
tidigare anslutna byarna i bredbandsprojektet. Förslaget motiveras med 
att ”det är en viktig demokratisk fråga att alla medborgare i byarna ska 
behandlas lika och få samma kommunala stöd trots regeländringar.”

Kommunen beslutar om anslutningsavgifter utifrån de förhållanden som 
råder när beslutet tas. Taxor och avgifter justeras kontinuerligt för att anpassas 
till förändringar i omvärlden. Då regelverket för bidrag inte medger 
kommunal medfinansiering innebär ett beslut om att återinföra 
anslutningsavgiften på 10 000 kronor att kommunen avstår bidrag och 
bedriver utbyggnaden med egna investeringsmedel. Finansiering av 
bredbandsutbyggnaden sker främst på rent kommersiella grunder där företag 
bygger ut nätet och fastighetsägare ansluter sig mot en anslutningsavgift. 
Endast där marknaden saknar intresse att bygga ut kan bidragsmedel 
användas för utbyggnad. Reglerna för Statsbidraget utgår också från detta då 
bidrag inte ges till tätorter, vilket definieras som orter med mer än 200 
invånare. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 att upphäva anslutningsavgiften 
för Bredband på landsbygden, KF 2013-11-25 § 260. Istället ska kommunen 
tillämpa Jordbruksverkets riktlinjer för att bestämma stödprocent i 
bredbandsstödet. Den anslutningsavgift som upphävdes var 10 000 kr för en 
fastighet. Den egna medfinansieringen för bredbandsanslutning hamnar för 
närvarande på drygt 20 000 kr.

Kommunen beslutar om anslutningsavgifter utifrån de förhållanden som 
råder när beslutet tas. Taxor och avgifter justeras kontinuerligt för att anpassas 
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till förändringar i omvärlden. Att konsekvenserna i kostnad blir så pass stor 
som när anslutningsavgiften togs bort är inte vanligt. Konsekvenserna måste 
dock ställas mot de alternativ som berörs nedan.

Anslutningsavgiften på 10 000 kr tillkom i samband med projektet Bredband på 
landsbygden i Luleå. Projektet beslutades 2012 och syftade till att bygga ut 
bredband i nio utpekade byar. Utbyggnaden finansierades med statligt stöd, 
kommunala investeringsmedel och anslutningsavgift. Av de nio byarna har 
bredband med fiber byggts ut i Klöverträsk, Avan, Brändön, 
Örarna/Örnabben, Sundom och Smedsbyn. Utbyggnaden i Stenudden 
försköts ett år för att kunna samordna utbyggnaden med Luleå Energis 
markförläggning av högspänningsledningar. I Selet, Niemisel småort, 
Hollsvattnet och Västmark/Eriksberg är utbyggnaden inte genomförd.

Efter att byaprojektet beslutades 2012 har bidragssystemet ändrats. Sedan 2015 
kan bidrag ansökas från Jordbruksverket. Med det nya regelverket för bidrag 
får kommunerna inte längre medfinansiera utbyggnaden. Det offentliga 
bidraget ska täcka maximalt 70 % av kostnaden och minst 30 % ska vara privat 
(egen) medfinansiering. 200 miljoner kronor är avsatta för Norrbottens 14 
kommuner. Luleå kommun och Lunet har beviljats, eller förväntas beviljas, ca 
15 miljoner kronor i statligt stöd. Bidrag har sökts för Bredträskheden, 
Hollsvattnet, Niemisel, Stenudden, Västmark/Eriksberg, Vitå, Högsön, 
Jämtön, Ale och Mörön. Den totala kostnaden för Luleås landsbygd, exklusive 
skärgården, uppskattas till 250 miljoner kronor. 

Då regelverket för bidrag inte medger kommunal medfinansiering innebär ett 
beslut om att återinföra anslutningsavgiften på 10 000 kronor att kommunen 
avstår bidrag och bedriver utbyggnaden med egna investeringsmedel. 
Finansiering av bredbandsutbyggnaden sker främst på rent kommersiella 
grunder där företag bygger ut nätet och fastighetsägare ansluter sig mot en 
anslutningsavgift. Grunden för detta är att telekomsektorn räknas som 
avreglerad och konkurrensutsatt. Endast där marknaden saknar intresse att 
bygga ut kan bidragsmedel användas för utbyggnad. Reglerna för 
Statsbidraget utgår också från detta då bidrag inte ges till tätorter, vilket 
definieras som orter med mer än 200 invånare. 

Då bidragspengarna inte räcker till den utbyggnad som behövs och takten på 
utbyggnaden är för låg kan kommuner i mån av resurser gå in med egna 
investeringsmedel. Bidragsmedel av olika ursprung kan enligt nuvarande 
regelverk inte kombineras inom ett projekt. Hur utbyggnaden än finansieras 
är det önskvärt att den egna insatsen är någorlunda lika. Bidragsregeln om 30 
% utgår från en beräkning av vad det kostat att bygga nätet de senaste åren. 
Även där kommunen går in med investeringsmedel för att bygga fibernätet 
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bör fastighetsägarens insats ligga på 30 %, på samma nivå som där statsbidrag 
ges.

Att återinföra anslutningsavgiften för de kvarvarande byarna i byaprojektet 
skulle således innebära att kommunen går miste om statsbidrag men det 
innebär också att byar som inte ingått i byaprojektet borde kunna förvänta sig 
samma anslutningskostnad. I de byar där invånarantalet överstiger 200 
personer ska utbyggnaden ske på kommersiella grunder. Det gäller t ex 
Bälinge, Ängesbyn, Persön. Där ligger anslutningskostnaden i paritet med de 
30 % eena finansiering som statsbidraget stipulerar. För att i möjligaste mån 
hålla anslutningsavgiftera i samma nivå oberoende av finansieringsform bör 
kommunfullmäktiges beslut från december 2015 att den egna 
medfinansieringen ska uppgå till 30 % kvarstå.

Bredbandsgruppen (Samhällsutvecklingskontoret, Tillväxtkontoret, Lunet, 
Stadsbyggnadsförvaltningen och IT-kontoret) förslår att medborgarförslaget 
avslås.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag 2016-04-19
 Tjänsteskrivelse 2016-16-20
 
Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Östen Larsson, Selet
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
IT-kontoret
Tillväxtkontoret
Lunet
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From:                                 Östen Larsson
Sent:                                  13 Apr 2016 20:14:45 +0200
To:                                      Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress
Subject:                             VB: MEDBORGARFÖRSLAG AVGIFTER BREDBAND I SÖRBYARNA FORTSÄTTNING 
PÅ PÅGÅENDE PROJEKT

Hej Kommunledning/fullmäktige/den det berör
 
Tidigare beslut
I tidigare beslut från fullmäktige 2012 (Dnr: 2012.792.20) angående bredbandsutbyggnad angavs en 
kostnad som skulle gälla lika för alla som anslöts till bredbandet. Den kostnad som angavs vid de 
informationsmöten som hållits i frågan, var då 10 000 kr/fastighet, något som nu tydligen inte ska gälla 
för oss sista byar i projektlistan vad vi förstår.
 
Ändrat beslut om kostnader för anslutning
Vid möte med Sörbyarna på en nätverksträff (datum 2016-04-12) framkom att Kommunstyrelsen 2015-
12-14  tagit ett beslut om att en kostnadsökning ska gälla vid fortsatt inkoppling av resterande byar i 
projektet. 

De byar som skulle anslutas var • Klöverträsk/Bredträskheden (Utfördes 2014)• Avan/Stenudden (Avan 
2014)• Brändön (2014)• Örarna/Örnabben (2014/2015)• Sundom (2014)• Smedsbyn (Utfördes 2015)• 
Selet• Niemisel småort (station samt Norra Niemisel)• Hollsvattnet• Västmark (Eriksberg). De byar som 
har fått sitt bredband hittills, har fått betala en kostnad på 10 000 kr/fastighet. De byar som ännu inte 
fått sin utlovade anslutning, på grund av att projektet har försenats av olika anledningar, får betala en 
högre kostnad för samma tjänst.  

 
Tänkbara anledningar till ökade kostnader 
Vi har genom uppföljning av information som löpande tillkommit oss, och genom att gå igenom mail och 
anteckningar från telefonsamtal, kunnat se att en stor del av kostnadsökningarna som redovisats från 
projektledningen, beror på utförandebrister vid läggning/grävning/projektering. I vissa av de byar som 
redan fått sitt bredband under 2014- 2015, har det även blivit kraftiga utökningar i tidigare beslutad 
ledningsdragning (utanför tätort på redovisade kartor). En fördyring kan även ha skett då Luleå Kommun 
har genomfört bredbandsutbyggnaden med en egen projektorganisation, som flera gånger 
omorganiserats med nya personer i ledningsgruppen. Dessa faktorer har givetvis, vad vi förstår, i alla fall 
givit kostnadsökningar och en skev kostnadsbild. Förfarande har även bidragit till att de bidragspengar 
som avsatts från staten för alla byar i bredbandsprojektet har blivit förbrukade. 
 
Medborgarförslag: Ett projekt – samma kostnad för alla anslutningar
De förhållanden som nu uppkommit drabbar de byar som kvarstår i det gamla och pågående projektet, 
med kraftiga kostnadsökningar för oss kunder/boende. Vi har hela tiden fått till oss att alla ska betala lika 
mycket, då det är en demokratifråga, enligt era medarbetare i ledande ställning. 
Med anledning av detta inkommer jag/vi i alla berörda byar, med ett medborgarförslag se bif. Filer i 
detta mail, med förhoppning om att ni tar ert sunda förnuft tillfånga och annullerar kostnadsökningen 
som ni aviserat. Vi anser att de kontrakt som inlämnats till er ska gälla, även för oss kvarvarande 
medborgare, då det är ett och samma projekt som löpt över flera år.
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Underskrifter av intressenter, privatpersoner och företagare, kommer att kompletteras till 
medborgarförslaget senast 2016-04-20. 
 
 
För medborgarna i berörda byar
Med Vänlig Hälsning
Östen Larsson
Friherre/Tidsmiljonär
Mobil 070-326 54 08
Mail; larsson.osten@telia.com
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 147

Medborgarförslag om bredbandsutbyggnaden i byarna
Ärendenr 2016/533-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att avgiften på 10 000 kr för anslutning till bredband i 
kvarvarande byar i bredbandsprojektet ska kvarstå på samma nivå som de 
tidigare anslutna byarna i projektet. Det är en viktig demokratisk fråga att alla 
medborgare i byarna ska behandlas lika och få samma kommunala stöd trots 
regeländringar. Ändringen i regelverket för kommunalt stöd och 
medfinansiering har tillkommit efter starten av bredbandsprojektet 2014 och 
borde med anledning av det inte påverka nivån i de byar som inte hunnits 
med. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag 2016-04-19, Hid 2016.2398

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kommunstyrelsen
Kansliet

48



Medborgarförslag i Words bifogad till PDF blankett avseende 
Bredbandsutbyggnaden i byarna.

Förslag: Avgiften på 10,000:- för anslutning till bredband i kvarvarande byar i projektet ska 
kvarstå på samma nivå som de tidigare anslutna byarna i bredbandsprojektet. Det är en 
viktig demokratisk fråga att alla medborgare i byarna ska behandlas lika och få samma 
kommunala stöd trots regeländringar. Ändringen i regelverket för kommunalt stöd - 
medfinansiering har tillkommit efter starten av bredbandsprojektet 2014 och borde med 
anledning av det inte påverka nivån i de byar som inte hunnits med. Kommunen bör ha/har 
möjlighet att finansiera egna projekt vid sidan av pågående om viljan finns har jag fått 
uppgift om. Och skulle därför med detta arbetssätt kunna bibehålla tidigare beslutade 
avgiften för det gamla pågående projektet. Detta utan att på något sätt tumma på de nya 
reglerna från jordbruksverket för stöd-medfinansiering som innebär nya procentsatser för 
kommunalt stöd-medfinansiering som tillkommit under projektets gång.

Bifogar ett utdrag från er information från kommunen om projektet vid projektstarten. Där 
finns listan med de byar ingående i bredbandsprojektet uppgivna med prioritetsordningen 
som ni fastställt.  Dnr: 2012.792.20 från beslut i kommunstyrelsen och med det beslutet har 
kommunen fastställt att alla de byarna ska innefattas i samma projekt och kan som jag ser 
det inte bli utsatta för särbehandling.

Enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen Dnr: 2012.792.20 gäller följande 
prioriteringsordning för utbyggnad av fiberbredband på landsbygden. 
• Klöverträsk/Bredträskheden (Utfördes 2014)
• Avan/Stenudden (Avan 2014)
• Brändön (2014)
• Örarna/Örnabben (2014/2015)
• Sundom (2014)
• Smedsbyn (Utfördes 2015)
• Selet
• Niemisel småort (station samt Norra Niemisel)
• Hollsvattnet
• Västmark (Eriksberg)

Vid datorn

Östen Larsson
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-09-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 145

Verksamhet riktad till hemlösa
Ärendenr 2016/260-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fullfölja kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 (ärendenummer 
2015/1171-70) genom att inrätta ett härbärge för hemlösa i Luleå 
årligen under perioden november – april.

2. Verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde.
3. Kommunen ställer sig positiv till ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan 

eller andra ideella föreningar som under vintertid är intresserade av att 
driva natthärbärge.

Socialnämnden beslutar vidare att socialförvaltningen ska utvärdera 
verksamheten i maj 2017 och återrapportera till socialnämnden.

Reservationer
Nils-Gustav Ökvist (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under oktober år 2015 tog kommunfullmäktige beslut om ett härbärge för 
hemlösa i Luleå, där även målgruppen utsatta EU-medborgare ingick. Sedan 
dess har tjänstemän från olika förvaltningar kontinuerligt haft dialog med 
polisen, flertal ideella föreningar och organisationer samt kyrkor, i syfte att 
verkställa ett permanent härbärge för hemlösa. Samarbetet har bidragit till 
tydliga roller och uppdrag mellan aktörerna och ett samlat koncept för 
målgruppen, där aktörer arbetar utifrån sina förutsättningar. 

En tillfällig lösning ” Tak över huvudet” startades upp mellan perioden 
november till sista april 2014-2016, utifrån nödperspektivet och för att en 
permanent lösning inte verkställts. Vid utvärdering har framkommit att 
enbart utsatta EU-medborgare har nyttjat möjligheten till övernattning i den 
tillfälliga lösningen. Lösningen har inte varit optimal då det inte funnits 
personal på plats och närboende har upplevt störningar.

I februari år 2016 kom nationella samordnaren, Martin Valfridssons, 
slutrapport och rekommendationer om hur kommuner bör hantera frågan om 
EU-medborgare. Sedan rapporten kom, väljer allt fler kommuner att utgå från 
den och lagstiftningens krav. Därför föreslås att kommunfullmäktiges tidigare 
beslut revideras och att Luleå följer Valfridssons slutsatser.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-09-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Det innebär att då det gäller tillfälligt hemlösa Luleåbor används principen 
”bostad först” i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. För personer 
som tillfälligt besöker Luleå, men som är skrivna i en annan kommun, följs de 
regler som finns i socialtjänstlagen för tillfällig hjälp.

För utsatta EU-medborgare är kommunens ansvar att erbjuda, efter 
individuell ansökan och biståndsbedömning, ekonomiskt stöd för en resa till 
ambassaden. I varje enskilt fall utgår biståndsbedömningen utifrån 
nödperspektivet och kan även gälla akut behov av mat. Alternativt en 
övernattning på ett härbärge under vinterperioden november till april.

Årligen, efter prövning och utifrån överenskommelse med Svenska kyrkan 
eller annan ideell förening, kan kommunen ge ekonomiskt stöd till den 
förening/kyrka som driver ett natthärbärge under vintertid: november till 
april, om sådan intressent finns.

Allmänna utskottet föreslog 2016-09-06 socialnämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta:

1. Upphäva tidigare beslut om härbärge för hemlösa och EU-medborgare i 
Luleå.
2. Stöd till hemlösa, tillfälliga besökare från andra kommuner och EU-
medborgare i Luleå ges utifrån gällande lagstiftning, i överensstämmelse med 
rapporten från nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare från 
februari 2016.
3. Kommunen ställer sig positiv till ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan eller 
andra ideella föreningar som är intresserade av att under vintertid driva 
natthärbärge för målgrupperna.

Allmänna utskottet föreslog 2016-09-06 socialnämnden besluta att 
socialförvaltningen ska utvärdera verksamheten i maj 2017 och återrapportera 
till socialnämnden.

Sammanträdet
Ordförande (S) yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att:

1. Fullfölja kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 (ärendenummer 
2015/1171-70) genom att inrätta ett härbärge för hemlösa i Luleå 
årligen under perioden november – april.

2. Verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-09-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

3. Kommunen ställer sig positiv till ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan 
eller andra ideella föreningar som under vintertid är intresserad av att 
driva natthärbärge.

Ordförande yrkar vidare att socialförvaltningen ska utvärdera verksamheten i 
maj 2017 och återrapportera till socialnämnden.

Annika Sundström (V), Solweigh Norman (S), Kristina Falkenlöv (S), Lars-Åke 
Hedlund (S), Raija Englund (S), Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Stefan 
Nilsson (S), Yvonne Bergqvist (S), Anita Hammargren (M), Lisbeth Larsson 
(C) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Nils-Gustav Ökvist (L) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer sitt förslag under proposition och finner att socialnämnden 
bifaller förslaget. Socialnämnden beslutar således att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:

1. Fullfölja kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 (ärendenummer 
2015/1171-70) genom att inrätta ett härbärge för hemlösa i Luleå 
årligen under perioden november – april.

2. Verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde.
3. Kommunen ställer sig positiv till ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan 

eller andra ideella föreningar som under vintertid är intresserad av att 
driva natthärbärge.

Socialnämnden beslutar vidare att socialförvaltningen ska utvärdera 
verksamheten i maj 2017 och återrapportera till socialnämnden.

Beslutsunderlag
Framtid sökes - Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta 
EU-medborgare

Beslutet skickas till
Förvaltningschef: Gabriella Sjöström, Malin Lagervall/Roger Danell
Verksamhetschef/Avdelningschef: Annika Klefsjö, Mikael Wänstedt
Områdeschef/sektionschef: Carin Johansson, Kate Oskarsson, Petra Wennberg
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 218

Verksamhet riktad till hemlösa
Ärendenr 2015/1171-70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. inrätta verksamhet riktad till hemlösa med beaktande av arbetsgruppens 

förslag
2. verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde
3. socialnämnden ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med lämplig aktör
4. beslut om finansiering för år 2016 och framåt hänskjuts till arbetet med 

Strategisk plan och budget 2016-2018 
5. ev. underskott i verksamheten år 2015 behandlas i samband med ärendet 

om resultatutjämning av 2015 års över/underskott
6. utvärdering av verksamheten genomförs i december 2016,
7. begreppet ”stadsmission” ska inte användas i fortsättningen. 

Reservation
Anders Josefsson (M) och Oscar Rosengren (SD)  reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09 § 76 att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en utredning angående ”Stadsmission Luleå”. 
Dessförinnan hade socialchefen informerat kommunstyrelsens arbetsutskott 
om läget med EU-migranter i Luleå.

Kommundirektören har i samråd med chefen för socialförvaltningen, chefen 
för dåvarande tekniska förvaltningen och räddningstjänsten berett ärendet 
och beslutat att kommunen måste samverka internt men även externt med 
exempelvis polismyndigheten, kyrkan och Norrbottens läns landsting.

En arbetsgrupp tillsattes med representanter från berörda förvaltningar; 
socialförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Arbetsgruppens förslag innebär i korthet att 
 Verksamhet riktad till alla hemlösa som är öppen året om inrättas med 

max 16 platser
 Luleå kommun tecknar ett samverkansavtal med Luleå stift
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Luleå kommun bekostar verksamhetslokal och ger ett 
verksamhetsbidrag till Luleå stift 

 Kostnader för lokal och personal beräknas uppgå till 2 mkr/år 
 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillhandahålla lämplig 

lokal för ändamålet 

Kommunledningsförvaltningens kansli har samrått med ekonomikontoret och 
föreslår att verksamhet för hemlösa inrättas enligt arbetsgruppens förslag, 
med socialnämnden som ansvarig nämnd. Finansiering av verksamheten 
beaktas i samband med beslut om strategisk plan och budget 2016-2018. 
Eventuellt underskott i verksamheten år 2015 behandlas i samband med 
ärendet om resultatutjämning av 2015 års över/underskott. Om fullmäktige 
beslutar inrätta verksamheten enligt arbetsgruppens förslag görs uppföljning i 
maj 2016 som underlag för beslut om eventuell fortsättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-09-28 § 238 beslutat bifalla 
kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen har 2015-10-12 § 222 föreslagit fullmäktige besluta att 
inrätta verksamhet riktad till hemlösa med beaktande av arbetsgruppens 
förslag, att verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde, att 
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med lämplig 
aktör, att beslut om finansiering för år 2016 och framåt hänskjuts till arbetet 
med Strategisk plan och budget 2016-2018, att eventuellt underskott i 
verksamheten år 2015 behandlas i samband med ärendet om 
resultatutjämning av 2015 års över/underskott och att utvärdering av 
verksamheten genomförs i maj 2016 som underlag inför beslut om eventuell 
fortsättning.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) och Oscar Rosengren (SD) föreslår avslå 
kommunstyrelsens förslag.

Anette Asplund (KD), Robert Lundqvist (RS), Thomas Olofsson (FP), 
Margareta Bladfors Eriksson (S), Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Erland 
Nilsson (LPo), Mari-Anne Björn (C), Annelie Mattson-Djos (MP), Margaretha 
Lindbäck (S), Samuel Ek (KD), Eva Hedesand Lundqvist (S), Göran Öhman (S) 
och Ylva Mjärdell (FP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Margareta Bladfors Eriksson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag 
med ändring av punkt 3 till att socialnämnden ges i uppdrag att teckna 
samarbetsavtal med lämplig aktör.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Carola Lidén (C), Erland Nilsson (LPo), Jonas Brännberg (RS), Mehmet Tekin 
(S) och Thomas Olofsson (FP) stödjer Margareta Bladfors Erikssons 
ändringsförslag.

Robert Lundqvist (RS) föreslår en ändring av punkt 6 till att utvärdering av 
verksamheten görs i december 2016. 

Nina Berggård (V), Jonas Brännberg (RS) och Annika Sundström (V) stödjer 
Robert Lundqvists ändringsförslag.

Anette Asplund (KD) föreslår ett tillägg om att begreppet ”stadsmission” inte 
ska användas i fortsättningen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer Margareta Bladfors Erikssons ändringsförslag under 
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer Robert Lundqvists ändringsförslag under proposition och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Anette Asplunds tilläggsförslag under proposition och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag med bifallna 
ändringar och tillägg mot Anders Josefssons förslag och finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag
 Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa – samverkan mellan 

Luleå kommun, Luleå stift och ideella organisationer, 2015-08-24
 Kommunstyrelsens protokoll § 76, 2015-02-09 
 Statusrapport EU-migranter i Luleå
 Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag 2015-09-23
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 238, 2015-09-28
 Kommunstyrelsens protokoll § 222, 2015-10-12

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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 Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 86

Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i 
Norrbottens län efter beslut om ändrad huvudman för 
Naturbruksgymnasiet i Kalix
Ärendenr 2016/187-612

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Luleå kommun 
att besluta om att teckna samverkansavtal med Kalix kommun gällande 
Naturbruksprogrammet inriktning Skog. Vid behov kan Barn- och 
utbildningsförvaltningen omförhandla och fastställa nya versioner av bilagor 
till avtalet.

Samverkansavtalet gäller Naturbruksprogrammet inriktning Skog.

Sammanfattning av ärendet
Samverkan mellan landstinget och länets kommuner har längre reglerats av 
ett samverkansavtal, och när nu Kalix kommun har tagit över ansvaret för 
Naturbruksprogrammet inriktning Skog föreslås att ett liknande avtal tecknas 
mellan Kalix kommun och länets kommuner gällande den utbildningen.
Den aktuella gymnasieutbildningen är av strategisk betydelse för länet. Ett 
samverkansavtal ger goda planeringsförutsättningar både för anordnande 
huvudman och för övriga kommunala skolhuvudmän i länet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige i Luleå kommun att besluta om att teckna 
samverkansavtal med Kalix kommun gällande Naturbruksprogrammet 
inriktning Skog. Vid behov kan Barn- och utbildningsförvaltningen 
omförhandla och fastställa nya versioner av bilagor till avtalet.

Samverkansavtalet gäller Naturbruksprogrammet inriktning Skog. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att föreslå Kommunfullmäktige i Luleå kommun 
att besluta om att teckna samverkansavtal med Kalix kommun gällande 
Naturbruksprogrammet inriktning Skog. Vid behov kan Barn- och 
utbildningsförvaltningen omförhandla och fastställa nya versioner av bilagor 
till avtalet.
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 Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Samverkansavtalet gäller Naturbruksprogrammet inriktning Skog.

Beskrivning av ärendet
Naturbruksprogrammet med skogliga inriktningar har sedan 60-talet 
bedrivits i Kalix kommun med landstingets som huvudman. 
2015-05-27 fattade landstingsstyrelsen ett inriktningsbeslut om ändrat 
huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn (Grans 
naturbruksgymnasium).
2015-11-30 beslutade kommunfullmäktige i Kalix att överta 
huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet i Kalix från Norrbottens läns 
landsting. Övertagandet sker i form av en verksamhetsövergång, från 
2016-08-01.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 43, 2016-09-08
Samverkansavtal Naturbruksgymnasiet reviderat för fyrkanten
Följebrev gällande samverkansavtal
Beslut från utbildningsnämnden Kalix kommun, 2016-03-04, § 29
Beslut från kommunfullmäktige Kalix kommun, 2015-11-30, § 250
Beslut från Landstingsfullmäktige, 2016-02-24, § 12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Gymnasiechef
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Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i 
Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans 
Naturbruksprogram, inriktning Skog 

Allmänt

Avtalet reglerar överenskommelse mellan Kalix kommun och kommuner inom 
fyrkanten Luleå, Boden, Piteå samt Älvsbyn om utbildningssamverkan inom 
gymnasieskolans Naturbruksprogram, inriktning Skog och därtill kopplad ekonomisk 
ersättning till Kalix kommun.

Avtalsområde

Avtalet omfattar utbildningar inom Naturbruksprogrammet, inriktning Skog.  
Eleverna utbildas vid gymnasieskolan i Kalix. Avtalande kommuner är per definition 
ett samverkansområde. 

Avtalsparter

Avtalsparter är Kalix kommun och kommunera inom fyrkanten Luleå, Boden, Piteå 
samt Älvsbyn. 

Kalix kommuns ansvar

Kalix kommun är huvudman och anordnare av Naturbruksprogrammet, inriktning 
Skog och ska:

 Ansvara för driften av ovanstående utbildningar.
 Vara behjälplig att skaffa boende på orten för de studerande vid de 

utbildningar som avses i avtalet.
 I samverkan med övriga kommuner informera om utbildningar som avses i 

avtalet.
 Följa de bestämmelser som gäller för utbildningsområdet och som regleras 

av lagar, avtal och förordningar.
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Övriga kommuners ansvar

 I samverkan med Kalix kommun informera om Naturbruksprogrammet, 
inriktning Skog 

 Samverka med Kalix kommun kring antagning enligt de rutiner som finns för 
gymnasiesamverkan i länet.

 Följa de bestämmelser som gäller för utbildningsområdet och som regleras 
av lagar, avtal och förordningar.

 Avtalande kommuner äger inte rätt att starta Naturbruksprogrammet, 
inriktning Skog.  

Samråd

Det är parternas uppfattning att utbildningar inom naturbruksområdet är av stor 
regional betydelse, en uppfattning som delas av naturbruksnäringarna. För samråd 
i övergripande eller principiella frågor inom utbildningarna inrättas ett 
samrådsorgan med representanter från Kalix kommun, övriga kommuner och 
näringarna. Samrådsgruppen ska träffas minst en gång per termin där bland annat 
kvalitetsfrågor om utbildningarna ska tas upp till dialog.

Sammansättningen är:
Kalix kommun 2 repr, 1 politiker och 1 tjänsteman
Kommunförbundet Norrbotten 2 repr, 1 politiker och 1 tjänsteman
Kommunernas gymnasieskolor 3 repr, länsspridning
Naturbruksnäringarna 2 repr från Programråden i Kalix

Ekonomisk ersättning

Elevkostnaden ska under de tre första åren följa den s.k riksprislistan för 
Naturbruksprogrammet som fastställs av Skolverket. Elevkostnaden ska sedan 
fastställas i 3-årsintervaller genom förhandling mellan parterna.
Debitering görs terminsvis utifrån elevantal efter avstämning den 15 oktober 
respektive 15 februari varje läsår.

Avtalstid och former för uppsägning

Avtalet gäller från och med 2016-08-01 – 2019-08-01 och förlängs sedan tills 
vidare. Uppsägningstiden är 1 år från vardera parter. 
Dock gäller alltid åtagandet för huvudmannen att eleverna får fullgöra sin 
utbildning.
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Avtalets giltighet

Avtalets giltighet förutsätter godkännande av Kalix kommun och avtalande 
kommuner i Norrbottens län.

För Kalix kommun För XX kommun
2016-____-_____ 2016-_____-_____

………………………………………………. ……………………………………………….
Sven Nordlund
Utbildningsnämndens ordf
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-20

 
2016/1169-2.4.3.2

Monica Lindholm

Workplace Luleå 2.0
Ärendenr 2016/1169-2.4.3.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om finansiering från 
Europeiska socialfonden till projekt Workplace Luleå 2.0.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen dnr 2013/3:12 ska 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige godkänna alla ansökningar där 
flera externa parter deltar och där den externa finansieringen ställer 
krav på medfinansiering. 

Gruppen utrikesfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 
jämfört med inrikes födda samtidigt som det finns ett stort 
rekryteringsbehov inom flera branscher. Det finns även ett behov hos 
arbetsgivare av att få stöd med att bredda sitt rekryteringsunderlag 
samt öka mångfalden på arbetsplatsen. Arbetsmarknadsförvaltningen 
har därför tillsammans med Arbetsförmedlingen skapat ett projekt för 
att överbrygga dessa hinder vid namn Workplace Luleå 2.0 och söker 
projektfinansiering från Europeiska socialfonden. 

Projektet syftar till att öka möjligheten för utrikesfödda att få snabbare 
tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot 
arbetsgivarens behov. Projektet skall genom handledning vid 
arbetsplatsintroduktion för deltagarna verka som ett stöd för såväl 
arbetsgivare som utrikesfödda vid rekrytering och anställning för att 
överbrygga de hinder som försvårar utrikesföddas etablering på 
arbetsmarknaden.

Projektet omfattar totalt 6,7 miljoner kronor varav 3,1 miljoner söks från 
Europeiska socialfonden, 900tkr från Arbetsförmedlingen och 
resterande del på 2,7 miljoner kr finansieras genom omfördelning av 
interna medel inom arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet planeras 
pågå ca 2,5 år med start i mars 2017. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-20

 
2016/1169-2.4.3.2

Monica Lindholm

Beslutsunderlag
 Ansökan till Europeiska socialfonden. Bilaga 1

Monica Lindholm
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Uppgifter om projektet

Workplace Luleå 2.0Namn på projektet 2017-03-01Startdatum

Vera WesterlundKontaktperson för projektet 2019-11-29Slutdatum

0920-454408Telefonnummer

vera.westerlund@amf.lulea.seE-post

Sven LindahlBehörig företrädare

0920 45 37 98Telefonnummer

Ulrika HagströmKontaktperson ekonomi

ulrika.hagstrom@amf.lulea.seE-post

0920-453415Telefonnummer

Luleå kommun 97185 LuleåUtdelningsadress

Skeppsbrogatan 6 97321 LuleåBesöksadress

Organisation

Luleå kommun/ArbetsmarknadsförvaltningenOrganisationsnamn

212000-2742Organisationsnummer

Primärkommunala verksamheterOrganisationsform

Fler än 200Antal anställda

0920-45 30 00Telefonnummer

arbetsmarknadsforvaltningen@lulea.see-post

www.lulea.seWebbplats

Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun 97185 LuleåUtdelningsadress

60200-3PlusGiro

Maarit EnbuskeBehörig företrädare för 
organisationen

Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet

43592609CFAR-nummer
Arbetsmarknadsförvaltningen, Projekt och 
utvecklingsavdelningenNamn på arbetsställe/enhet

Luleå kommun, Box 50001 97321 LuleåUtdelningsadress

Skeppsbrogatan 6 97321 LuleåBesöksadress

Uppgifter om utlysningen

Fokus på rekryteringar och anställningar i regionen : 2016/00313Namnet på utlysningen och 
diarienumret

70



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
14

10
27

 v
er

 1
.0

42

Det här är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden

2016/00505
Diarienummer

2(20)Sid

Programområde 2 - Ökade övergångar till arbeteProgramområde

2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i 
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 

Specifikt mål

Projektet ska huvudsakligen bedrivas i

Norra mellansverige

Småland och öarna

Övre norrland

Östra mellansverige

Västsverige

Mellersta norrland

Stockholm

Sydsverige

Deltagare

80Totalt antal deltagare i projektet 40Antal kvinnor 40Antal män

Ålder på deltagare

25-54 55-6415-24

Deltagare i projektet

Anställda

Unga (15-24 år)

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Långtidsarbetslösa ej anmälda på AF

Företagare Verksamma inom ideell sektor

LångtidsarbetslösaNyanlända invandrare

Beskrivning

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter
   
   
Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av ansökan   
      - En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys   
      - Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv   
      - Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer   
      - Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta   
   
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.    
   
Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i ansökan.

Bakgrund

Beskriv bakgrund till projektidén.
En av de största utmaningarna för ökad tillväxt i Norrbotten utgörs av kompetensförsörjningsfrågan. I Regional 
Utvecklingsstrategi för Norrbotten 2020 utgör kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud ett av fem prioriterade områden 
för det regionala tillväxtarbetet. En av flera åtgärder som beskrivs i utvecklingsplanen inom området kompetensförsörjning och 
arbetskraftsutbud är att man skall ”verka för att arbetsgivare tar tillvara på hela arbetskraftens potential och anställa unga, 
personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade”. 
Fler och fler arbetsgivare signalerar svårigheter att rekrytera inom flertalet branscher enligt Arbetsförmedlingens prognos för 
arbetsmarknaden 2015-2016. Detta är en trend som pågått under ett antal år. Ändå anställs utrikesfödda i mindre utsträckning än 
inrikes födda och sysselsättningsgraden är lägre i målgruppen. 
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För att täcka arbetskraftsförsörjningen är det viktigt att det sker en inflyttning till regionen samt att man blir bättre på att ta 
tillvarata och matcha befintlig kompetens. 
Gruppen utomeuropeiskt födda i länet som är inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande ökade med 7 % jämfört med i 
april 2014. (Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Norrbottens län) Av totalt 5014 inskrivna på Arbetsförmedlingen i Luleå 
2015-06-28 var totalt 1199 personer utrikesfödda vilket är en tydlig överrepresentation av projektets tilltänkta målgrupp. 
Utrikesfödda kvinnor är särskilt utsatta. 2013 hade de i riket 17 procentenheter lägre sysselsättning än inrikes födda kvinnor. 
(Integrationspolitik och arbetsmarknad 2015) 
Det är högst olyckligt att utrikesfödda riskerar social och ekonomisk exkludering genom lägre sysselsättningsgrad samtidigt som 
det finns en efterfrågan på arbetskraft. 
Bakgrunden till projektidén är därför att genom att olika insatser försöka analysera orsakerna till; samt överbrygga gapet mellan 
arbetskraftsbehovet och arbetskraftsutbudet med särskilt fokus på målgruppen utrikesfödda. 
Genom att applicera ett jämställdhetsperspektiv på projektet skall dessutom deltagarnas syn på möjliga arbeten breddas likväl 
som arbetsgivarnas syn på möjlig arbetskraft utökas. Detta möjliggörs genom att deltagare och arbetsgivare möts under 
arbetsrelaterade former och att ett ömsesidigt lärande undanröjer, eller åtminstone väsentligt minskar verkliga och eller upplevda 
hinder för breddat arbetssökande och breddad rekrytering. 
Luleå kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen och SSAB gjort en satsning i liten skala till arbetsmarknadsintegrering 
vilket fått stor uppmärksamhet och givit mycket goda resultat. Detta vill parterna nu utveckla i större skala och involvera fler 
arbetsgivare eftersom det finns ett allt större intresse från arbetsgivare att öka mångfalden på sina arbetsplatser om man hittar 
metoder och stöd att undanröja upplevda hinder för breddad rekrytering.

Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen.
Nationella utmaningar: 
 
I Sverige liksom i många andra Europeiska länder har nyanslända och utrikesfödda svårare att komma in på arbetsmarknaden 
än inrikesfödda, även om det skiljer sig mycket inom målgruppen. Detta har enligt forskning flera bakomliggande faktorer. I SOU 
2015:3 "Integrationspolitik och arbetsmarknad" nämns fem faktorer som påverkar integrationen på arbetsmarknadenför 
utrikesfödda.  
 
• Som nämns i utlysningen är en av de nationella utmaningarna att tiden det tar att etablera sig på arbetsmarknaden skiljer sig 
väsentligt mellan olika individer men också mellan könen. Skälet till invandringen påverkar tiden för etableringen på den svenska 
arbetsmarknaden. Som ett exempel kan nämnas en studie från SCB över alla som invandrade mellan 1997-99 där 70-80 % av 
arbetskraftsinvandrarna hade sysselsättning efter 2 år. Bland flyktingarna var 20-30% sysselsatta och bland dem som kommit av 
familjeskäl var endast 25 % av kvinnorna och 50 % av männen sysselsatta efter två år. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 
inrikes och utrikes födda kvinnor är större än mellan män. Utrikesfödda kvinnor tar i mindre omfattning del av 
arbetsmarknadsåtgärder och särskilt av den typ som oftare leder till arbete. 
 
• En annan bakgrundsfaktor till att utrikesfödda har lägre sysselsättningsgrad är att arbetsgivare har svårt att tolka och förstå 
utländska meriter samtidigt som utrikes födda kan ha svårigheter att beskriva sina kunskaper och erfarenheter i förhållande till 
svenska förhållanden inom ett yrke eller bransch. Utbildningsnivån skiljer sig inte så mycket mellan utrikes- och inrikes födda 
men en utländsk utbildning värderas inte lika högt som en svensk. Arbetsgivare har oftast lättare att förstå och tolka svenska 
yrkesbevis, diplom och examina. Det finns dock stora grupper av utrikesfödda som saknar väsentliga delar av grund- och 
gymnasieskola. Som exempel kan nämnas att hälften av kvinnorna som kommit som skyddsbehövande och anhöriginvandrare 
efter år 2000 bara har förgymnasial utbildning eller så saknas uppgifter. Som påpekas i utlysningens nationella utmaningar 
försvårar detta för en arbetsgivare att bedöma personens kompetens när man skall rekrytera. 
 
• Nätverk på arbetsmarknaden är en annan avgörande faktor som omnämns som en nationell utmaning och som en faktor som 
påverkar integrationen. En betydande del av alla lediga arbeten förmedlas genom personliga kontakter. Som utrikes född och 
särskilt som nyanländ har man av förklarliga skäl mindre nätverk med arbetsgivare att tillgå. Omvänt kan sociala nätverk ha en 
negativ effekt på möjligheterna till integration via arbetsmarknaden. Studier visar att personer bosatta i socialt utsatta områden 
har upp till 40% lägre chanser till att hitta ett arbete.  
 
• Avsaknaden av arbetslivserfarenhet från svensk arbetsmarknad och höga trösklar in i arbetslivet försvårar för utrikesfödda då 
de skall söka arbete. Detta är en strukturell utmaning på nationell nivå. Sverige har höga krav på formell utbildning för de flesta 
yrken idag. De så kallade okvalificerade yrkena har försvunnit i hög takt i samband med framför allt den kraftiga nedgången i 
industrin på 1990-talet. Dessa arbeten har i ofta ersatts av tjänste- serviceyrken med mycket kundkontakter där kravet på 
svenska språket samt svenska sociala koder kan utgöra ett hinder för utrikesfödda. Drygt 5 % av de sysselsatta i Sverige 
arbetade 2013 inom yrken utan krav på formell utbildning jämfört med 9 % i EU. 
 
• Diskriminering av utrikes födda förekommer enligt flertalet studier. Diskrimineringen kan vara såväl medveten på grund av att 
arbetsgivaren har förutfattande meningar om en viss folkgrupp eller omedveten för att man känner osäkerhet inför främmande 
kulturer. 
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Regionala utmaningar:  
Norrbottens län står inför stora demografiska förändringar med en åldrande befolkning. 41 000 tjänster kommer att behöva 
tillsättas fram till 2015 utifrån en studie av rekryteringsbehovet utförd av LTU och Länsstyrelsen. Bristen på arbetskraft utgör en 
allvarlig konsekvens både för den offentliga sektorn och för det privata näringslivets expanderingsmöjligheter. Av de inflyttade till 
länet utgör utrikesfödda en tredjedel av arbetskraften. Det är av största vikt att ta tillvara hela arbetskraftsutbudet. 
Sysselsättningsgraden bland inrikesfödda är hög i regionen, ca 80%. Bland utomeuropeiskt födda har den legat mellan 45 -50% 
de senaste åren. För att klara ersättningsrekryteringar till de stora pensionsavgångar som väntas behöver länet stärka 
arbetskraftsinvandring och förbättra integrationen på arbetsmarknaden. För att bredda rekryteringen kommer man även att 
behöva stärka möjligheter och incitament för kvinnor att söka arbete i traditionellt manliga branscher/yrken och för män att söka 
arbete i traditionellt kvinnliga branscher/yrken. 
 
Projektets problemanalys:  
De bakomliggande strukturella orsakerna till att sysselsättningsgraden är lägre bland utrikesfödda på nationell och regional nivå 
som beskrivits ovan bekräftas av projektets intressenter, bl.a. arbetsgivare på lokal nivå. 
* En av de främsta orsakerna man anser försvårar rekryteringen av utrikesfödda är språkliga hinder, men även brist på svensk 
arbetslivserfarenhet ses som ett hinder liksom och normativa skillnader mellan svensk och andra länders arbetsplatskultur. Det 
sistnämnda gäller särskilt för utomeuropeiskt födda personer och i synnerhet utrikesfödda kvinnor som i högre omfattning saknar 
arbetslivserfarenhet från hemlandet och har lägre utbildningsnivå.  
Som arbetsgivare har man ofta höga produktionskrav och kravet på kompetens, såväl formell som informell är högt för att den 
som rekryteras fort skall bli produktiv, dvs. inlärningstiden för en ny tjänst/befattning bör vara så kort som möjligt. 
Det är inte bara den nyanställde som till en början är en kostnad innan den är fullt produktiv, även en rutinerad anställds tid tas i 
anspråk för att och introducera personen vilket ger ytterligare produktionsbortfall. Arbetsgivare uppger att de därför prioriterar att 
rekrytera personer som behöver mindre handledning och kortare introduktion vilket kan missgynna personer med liten eller ingen 
svensk arbetsliverfarenhet och /eller har svårare att kommunicera på svenska. Att introducera en utrikesfödd på en arbetsplats 
kan alltså enligt intressenterna och projektägarna kräva mer erfarenhet och kunskap från handledarens sida om målgruppens 
behov för att göra introduktionen till svenskt arbetsliv så smidig som möjligt. 
 
Målgruppen och de individer som utryckt sig om vilka hinder man ser framför ofta att avsaknaden av erfarenhet, bristande 
kontaktnät samt okunskap i hur/var man söker arbete utgör svårigheter. Att inte få chansen att visa sin kompetens enbart som en 
följd av att man är utrikesfödd, som ses också som ett hinder i att få fotfäste på svensk arbetsmarknad. 
I Norrbotten har man traditionellt sett haft en ganska könssegregerad arbetsmarknad med framför allt män inom basnäringarna 
och kvinnor inom vård och omsorg. Detta har förbättrats något i samband med att tjänste-och servicesektorn vuxit men för att 
lokalt klara det framtida rekryteringsbehovet kan vare sig arbetsgivare eller arbetssökande begränsa sig till 50% av 
arbetsmarknaden på grund av traditionella yrkesval. En utmaning i projektet är därför att analysera orsaker samt hitta lösningar 
på hur män och kvinnor kan uppmuntras att prova och välja yrken utifrån andra variabler än rent könstraditionella orsaker. 
Med ett ökat flyktingmottagande i kommunerna är det en stor utmaning att tillsammans med projektets samarbetspartners, 
företag och andra intressenter hitta gemensamma lösningar för att underlätta insteget för målgruppen på arbetsmarknaden. 
 
Sammanfattningsvis i projektets problemanalys har 7 huvudområden identifierats vilka överensstämmer väl med utmaningarna 
beskrivna i utlysningen, det nationella socialfondaprogrammet, den regionala handlingsplanen samt den regionala 
utvecklingsstrategin och inte minst de kunskaper och erfarenheter som projektets intressenter (arbetsförmedling och 
arbetsgivare) och målgrupp bidragit med. 
• Brist på nätverk hos målgruppen 
• Brist på svensk arbetslivserfarenhet hos målgruppen.  
• Bristande språkkunskaper hos målgruppen 
• Tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden är lång för utrikesfödda, särskilt hos kvinnor, samtidigt som behovet av 
arbetskraft i regionen är stort.  
• Svårigheter för arbetsgivare att avsätta utökade handledningsresurser vid anställning av utrikesfödda med liten 
arbetslivserfarenhet/ bristande språkkunskaper 
• Svårigheter för arbetsgivare att bedöma utländsk utbildning, erfarenhet och kunskap  
• Medveten eller omedveten diskriminering på arbetsmarknaden 
 
Jämställdhets- och tillgänglighetsanalys: 
Utifrån ovan nämnda områden framkommer att det finns tydliga tillgänglighetsproblem för gruppen som helhet utifrån språkliga 
svårigheter, möjligheter till nätverkande, bemötande och diskriminering, möjligheten att tillgodogöra sig information samt kunna 
beskriva vilka eventuella anpassningar som behövs på arbetsplatser m.m. 
Den kommunikativa tillgängligheten kan bli särskilt märkbar vid t.ex. skriftliga informationer kring säkerhetsföreskrifter och 
liknande på arbetsplatser vilket kommer att beaktas särskilt. 
Ur ett jämställdhetsperspektiv kan problemanalysen (4R) sammanfattas med skillnader inom målgruppen: 
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• Skillnaden i  sysselsättningsgrad mellan utrikesfödda kvinnor och inrikesfödda kvinnor är betydligt större en mellan motvarande 
kategorier av män. 
• Utrikesfödda kvinnor tar i lägre omfattning del av arbetsmarknadsinsatser som leder till arbete än utrikesfödda män.  
• Utrikesfödda kvinnor har avsevärt längre etableringstid än utrikesfödda män. 
• Utrikesfödda kvinnor saknar i högre omfattning gymnasieutbildning eller motsvarande än utrikesfödda män.

Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?
Projektägarens och projektpartnernas erfarenhet av målgruppen nyanlända och utrikes födda är gedigen. Luleå kommun hade 
fram till 2010 ansvaret för nyanlända samt deras etablering på arbetsmarknaden innan detta övertogs av Arbetsförmedlingen. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 20 år tillbaka en Integrationsavdelning med bl.a. flyktingmottagning samt boenden för 
ensamkommande barn vilka skall beredas stöd för sin etablering på arbetsmarknaden då de har avklarat sina studier.  
 
Utöver flyktingmottagningen har även Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning med SFI, och ansvaret för 
arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Tillsammans med socialförvaltningen arbetar Arbetsmarknadsförvaltningen kontinuerligt med 
utrikes födda försörjningsstödstagare för att hitta egen försörjning genom praktik och andra jobbsökaraktiviteter. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har under åren bedrivit olika projekt med fokus på målgruppen. Integrera Mera var ett stort projekt 
inom ramen för storstadssatsningen som pågick under ca 3 år.  
Med heder i behåll var ett annat lyckat projekt med medel från Europeiska flyktingfonden där utgångspunkten var mänskliga 
rättigheter. 
 
Arbetsförmedlingen har i dagsläget ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden vilket man haft sedan 2010. Arbetet 
innebär ett stort ansvar att stödja de sökande med rätt service och insatser utifrån behov. Arbetsförmedlingen har också tillgång 
till könsuppdelad statistik samt vilka åtgärder utrikes födda kvinnor och män har tagit och tar del av vilket hjälper till att göra 
jämställdhetsanalysen mer djuplodad. Såväl arbetsförmedling och Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun har tidigare 
bedrivit flertalet ESF-finansierade projekt och har gedigen erfarenhet kring projektgenomförande med goda resultat. 
 
Genom projektet Workplace Luleå 2.0 vill man nu gemensamt använda resurser och erfarenheter för att uppnå en bättre 
utvecklad samverkan med arbetsgivare genom handledning och introduktion av deltagare hos arbetsgivare för att underlätta 
rekrytering och öka antalets utrikesfödda som anställs i Luleå. 
 
Arbetsmarknadsförvaltingen bedriver språkundervisning för utrikesfödda, SFI, och har långvarig erfarenhet av att anpassa 
språkstudier och språkstöd för målgruppen.

Menu

Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna?
Analys- och planeringsfasen: 
- Upprätta projektplan med jämställdhets- tillgänglighets och icke-diskrimineringsstrategier 
- Göra fördjupad jämställdhetsanalys utifrån 4R och SWOT 
- Välja metod till projektet för tillgänglighetsanalyser av arbetsplatser, metoder, och bemötande 
- Upprätta en detaljerad tids- och aktivitetsplan 
- Välja metod för yrkeskompetensbedömning 
- Utforma handledarutbildning för projektets medverkande arbetsgivare med särskilt fokus på tillgänglighet, jämställdhet och 
ickediskriminering. 
- Upprätta en kommunikations- och spridningsplan 
- Upprätta plan för implementering 
- I samråd med ESF upphandla följeutvärderare av projektet utifrån ramavtal 
- Utbilda projektmedarbetare, styrgrupp m.fl. i jämställdhetsintegrering och diskrimineringsgrunder. 
- Bjuda in flera Norrbottenskommuner att följa projektet för ett lärandeutbyte 
- Bilda referensgrupp av arbetsgivare  
- Bilda referensgrupp med deltagare ur målgruppen 
- Utforma och förbereda upphandlingar 
 
Syfte med planeringsfasen är att kunna lägga en solid grund för projektet och finslipa de detaljer som behövs för att kunna starta. 
Ett gediget förberedelsearbete genom att utbilda projektmedarbetare och styrgrupp samt göra nödvändiga upphandlingar innan 
genomförandefasen borgar för att vi skall kunna ha fullt fokus på genomförandet. 
 
Genomförandefasen: 
Syftet med genomförandefasen är att underlätta för utrikesfödda att komma i anställning samt för arbetsgivare att rekrytera 
arbetssökande ur målgruppen. Målet med genomförandefasen är att öka antalet rekryteringar av utrikesfödda individer som 
deltar i Workplace Luleå under projektperioden jämfört med individer ur samma målgrupp som inte deltar i projektet. Under 
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genomförandefasen kommer projektets verksamhet att fokuseras på att rekrytera, anställa och stötta deltagare i deras 
språkutveckling för att möjliggöra fortsatt anställning efter projekttiden. 
 
I genomförandefasen kommer projektet att ha regelbundna strukturerade möten med övriga Norrbottenskommuner samt 
projektet Jobbmatchen i Norr- och Västerbotten för informationsspridning, lärande och erfarenhetsutbyte. Detta finns även 
beskrivet under avsnittet finansiering. 
 
Utifrån projektets problemanalys samt utlysningens identifierade utmaningar kommer aktiviteterna för deltagarna att utformas så 
att så mycket som möjligt av de hinder som idag finns för etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda elimineras. 
Erfarenheter från försöket med SSAB har givit till handa att matchning och snabb är den mest framgångsrika metoden för 
arbetsmarknadsintegrering av de utrikesfödda deltagarna. Då flera av deltagarna hade haft praktik tidigare var inte tilltron till det 
så hög men i och med att de erbjöds anställning fick det flera positiva effekter och ett breddat lärande om vad det innebär. 90% 
av de 15 deltagarna hade fortsatt anställning vid försökets slut. Några av framgångsfaktorerna kommer att användas som 
aktiviteter i det sökta projektet. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att få arbetsgivare att engagera sig och våga satsa 
på att ta emot utrikesfödda för en eventuell senare anställning är att de fått stort stöd av Luleå kommuns arbetscoacher i att 
utbilda och stödja handledarna på arbetsplatsen. Dessa har haft interna träffar och fått möjlighet att med arbetscoachens ledning 
diskutera svårigheter i handledarskapet och hitta lösningar och framgångsrika metoder att integrera deltagarna på arbetsplatsen. 
Arbetscoacher anställda av Luleå kommun samt handläggare från Arbetsförmedling kommer att stödja såväl arbetsgivare som 
deltagare under anställningen så att tiden för anställningsintroduktionen blir så framgångsrik som möjligt för båda parter och att 
detta i sin tur underlättar fortsatt anställning. 
 
Projektets delmål och syfte i genomförandefasen beskrivet utifrån problemanalys och aktiviteter metod: 
 
Problemanalys: 
Tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden är lång för utrikesfödda, särskilt hos kvinnor, samtidigt som behovet av arbetskraft i 
regionen är stort. 
 
Aktiviteter/insatser i projektets genomförande:  
• Använda anställning med initialt stöd som metod i projektet 
• Hjälp med rekrytering och matchning till arbetsgivare.  
• Särskilda insatser för utrikesfödda kvinnor genomförs utifrån jämställdhetsanalys  
Syfte/Mål:  
• Deltagarna får ett tidigare inträde på arbetsmarknaden  
• Fler arbetsgivare kan anställa utrikesfödda  
• Projektet kan utprova och anpassa sina metoder så att lika många utrikesfödda kvinnor som män får en anställning genom 
projektet. 
 
Problemanalys:  
Svårigheter för arbetsgivare att avsätta utökade handledningsresurser vid anställning av utrikesfödda med liten 
arbetslivserfarenhet/bristande språkkunskaper 
 
Aktiviteter/insatser/metoder i projektets genomförande:  
• Tillhandahålla handledningsstöd för deltagare och arbetsgivare från projektets arbetsmarknadscoacher  
• Tillhandahålla yrkessvenska för deltagarna i projektet 
• Utbilda handledare hos arbetsgivare i diskrimineringsgrunder. jämställdhetsintegrering och tillgänglighet  så att etnicitet och/
eller kön inte utgör hinder för rekrytering/anställning och handledning/arbetsplatsintroduktion. 
 
Syfte/mål:  
• Underlätta för och motivera arbetsgivare till att ta emot, lära upp och anställa utrikes födda.  
• Stödja handledarna om frågor svårigheter uppstår 
• Förbättra deltagarna språkkunskaper och följa upp och anpassa de språkkunskaper som inhämtas på arbetsplatserna. 
 
Problemanalys:  
Svårigheter för arbetsgivare att bedöma utländsk utbildning, erfarenhet och kunskap 
 
Aktiviteter/ insatser/metoder i projektets genomförande:  
• Projektet avser att ge deltagarna yrkeskompetensbedömning samt intyg på faktisk kompetens  
• Deltagarna får tillgång till individuell studie- och yrkesvägledning samt att upprätta väl beskrivande CV och 
ansökningshandlingar. 
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Syfte/mål: 
• Syftet är att underlätta för deltagaren att söka arbete, förhandla lön, m.m.  
• Underlätta för arbetsgivare att anställa utrikesfödda utifrån faktisk kompetens 
• Vägledare stödjer deltagarna till att få sin utländska utbildning ekvivalerad samt initierar valideringsinsatser i syfte att underlätta 
vidare studier/eller arbetssökande 
 
Problemanalys: 
 Brist på nätverk hos målgruppen  
 
Aktiviteter/insatser/metoder i projektets genomförande:  
• Projektet underlättar för deltagarna att matchas och komma i kontakt arbetsgivare genom att de erbjuds anställning och kopplas 
till en arbetsplats 
För de som inte får anställning hos arbetsgivare som samverkar med projektet erbjuds matchning mot annan arbetsgivare.  
 
Syfte/mål:  
• Syftet är att bredda närverket genom kontakter på arbetsplatsen och dess samverkanspartners/kunder/ anställda osv.  
• Målet är ett vidgat kontaktnät av arbetsgivare för deltagarna i syfte att underlätta fortsatt anställning. 
 
Problemanalys:  
Brist på svensk arbetslivserfarenhet hos målgruppen  
 
Aktiviteter/insatser/metoder i projektets genomförande:  
• Genom anställning i projektet får deltagarna arbetsliverenhet  
• Kompetenshöjande insatser från fackföreningar, HR-funktion med flera.  
 
Syfte/mål  
• Syftet är att förstå rutiner och normer på en svensk arbetsplats samt anställningsavtal, skatt, lön osv.  
• Mål: deltagarna får en ökad förståelse för svenskt arbetsliv  
• Det underlättar arbetsintroduktionen för arbetsgivare 
 
Problemanalys: Bristande språkkunskaper hos målgruppen  
Aktiviteter/insatser/metoder i projektets genomförande:  
• Tid avsätts parallellt med  för anställningen för yrkesspråkträning som följs upp av SFI-lärare.  
• Allmän språkträning individuellt och i grupp med SFI-lärare. 
Syfte/mål:  
• Syfte: Förbättra språkkunskaperna hos deltagarna, främst inom yrkesspråk.  
• Mål: Deltagaren skall uppnå tillräckliga yrkesspråkkunskaper för att det inte skall utgöra ett hinder för anställning. 
 
Problemanalys: Diskriminering i arbetslivet 
 
Aktiviteter/insatser/metod i projektets genomförande  
• Handledning och stöd för att introducera utrikesfödda och eliminera missförstånd och fördomar  
 
Syfte/mål  
• Syfte är att eliminera förutfattade meningar, undanröja medvetna eller omedvetna fördomar samt underlätta mångfald på 
arbetsplatsen.  
• Mål: Utökat lärande för arbetsgivare kring mångkulturella fördelar och utmaningar på arbetsplatsen.

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och 
planeringsfas och genomförandefas.
Målgrupp: Målgruppen för projektet utgörs av utrikesfödda personer 18-64 år med permanent uppehållstillstånd inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i Luleå. I detta inbegrips flyktingar och andra skyddsbehövande, anhöriginvandrare, samt 
tredjelandsmedborgare som fått uppehållskort i egenskap av familjemedlem till EES- medborgare. Projektet avser att inte bara 
fokusera på nyanlända utan även utrikesfödda då erfarenheter har visat att invandrade personer som står utanför 
arbetsmarknaden under en längre tidsperiod står stilla eller till och med regredierar i sin språkutveckling.  
Liksom för inrikes födda är antalet år i utanförskap avgörande för hälsa, sociala nätverk samt att möjligheterna till arbete minskar 
i samband med att marginaliseringen ökar över tid. En förutsättning för deltagande i projektet är att deltagaren är arbetslös vid 
inträdet i projektet.  
 
Målgruppen utrikesfödda arbetssökande består av totalt 1207 utrikesfödda arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen varav 
631 kvinnor och 576 män. Av dessa var 687 öppet arbetslösa eller i program med fördelningen kvinnor 349 och män 338.  
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 Av dessa 687 har 132 personer en eller flera dokumenterade funktionsnedsättningar,  88 stycken är under 25 år. Majoriteten är 
25-49 år dvs. 409 personer. Utbildningsnivån fördelar sig som följer:  
Förgymnasial gymnasial nivå: 282 st  
Gymnasial nivå: 199 st  
Eftergymnasial nivå: 206 st 
 
 
Samverkanspartners: 
Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning med Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsavdelning är projektägare och 
Arbetsförmedlingen är samverkanspart och medfinansiär. Socialförvaltningen i Luleå kommun finns med som arbetsgivare och 
intressent i projektet. 
 
Intressenter: 
Arbetsgivare, branschorganisationer och målgruppen, fackförbund samt övriga Norrbottenskommuner med vilka projektet avser 
att samverka genom regelbundna seminarier. 
 
I analys- och planeringsfasen kommer medfinansiärer (Arbetsförmedlingen) att vara involverade i de planerade aktiviteterna 
genom styrgrupp samt projektgrupp.  
 
Referensgrupper kommer att bildas med målgruppen samt arbetsgivare vilket är av största vikt för att få rätt insatser i projektet 
som bygger på verkliga behov. 
 
Andra intressenter i projektet exempelvis branschorganisationer, fackliga organisationer, intresseföreningar kommer att bjudas in 
till informations- och dialogmöten. 
 
Under genomförandefasen kommer även ett antal Norrbottenskommuner att bjudas in att följa projektet genom regelbundna 
seminarieträffar för att kunna följa och ge input till projektet. 
 
Rekrytering av deltagarna till projektet:  
• Rekrytering av deltagare till projektet kommer att ske i samverkan med Arbetsförmedling dit deltagaren kallas på ett 
informationsmöte där även samverkande arbetsgivare finns representerade. Detta sker fortlöpande. 
 
• Projektet har i inledningsfasen ett antal intresserade arbetsgivare och fler engageras fortlöpande  under projektets gång genom 
möten och informationsspridning. Arbetsgivarna utformar i dialog med Workplace Luleå sina önskemål kring rekrytering och 
handledning av projektdeltagarna. 
 
• Deltagaren får information om projektet samt vad deltagande i projektet innebär samt av medverkande arbetsgivare kring själva 
kring arbetsuppgifter och framtida anställningsmöjligheter.  
 
 • Arbetsförmedling, Luleå Kommun samt arbetsgivare deltar sedan i urvalsprocessen där deltagarnas behov och förutsättningar 
för deltagande beaktas.  
 
Deltagarnas process i projektet:  
• Steg 1: Deltagaren börjar med 1 månads språkpraktik hos arbetsgivare i kombination med ca 20-30% kompetenshöjande 
insatser på Arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
• Steg 2: Deltagaren får under 4 månader en anställning hos arbetsgivaren på 80%. 20% utgörs av fortsatt projektdeltagande och 
fortlöpande av kompetenshöjande insatser i form av arbetsmarknadskunskap och språkutbildning m.m. genom 
Arbetsmarknadsförvaltningen.  
Jobbcoacher, SFI-lärare samt Studie- och yrkesvägledarresurser finns i projektet för att stödja deltagarens väg mot anställning.  
De är arbetssökande under tiden och inskrivna på Arbetsförmedlingen samt uppbär aktivitetsersättning för denna del.  
 
80% av heltid har de anställning hos arbetsgivare och räknas under dessa timmar inte som deltagare i projektet. Under såväl 
steg 1 som steg 2 har deltagaren och arbetsgivaren stöd av handledning från arbetscoacher i projektet. 
 
Avslut för deltagaren i projektet sker då de övergår till 100 % anställning hos deltagande arbetsgivare eller annan arbetsgivare. 
Andra behovsrelaterade avslut så som heltidstudier, arbetsträning eller liknande kan också vara avslutsorsaker för deltagaren. 
 
Workplace Luleå kommer utöver beskrivet upplägg att vara ytterst lyhörda för deltagarnas och arbetsgivarnas önskemål och 
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utifrån det utforma individuella lösningar och upplägg som fungerar utifrån deltagarens behov.  
 
Under hela genomförandefasen har deltagaren nära kontakt med projektets handledare som stöttar dem i deras anställningar 
och praktik. I genomförandefasen har arbetsgivaren och deltagaren möjlighet att anpassa upplägg kring anpassning/
handledning/stöd från projektet utifrån behov  
 
Om en deltagare under projektets gång av olika orsaker inte klarar av att delta i detta upplägg med anställning som mål görs i 
samråd med deltagaren och Arbetsförmedlingen en analys av vilka insatser som kan vara lämpliga istället. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har en rad olika alternativ för att ge deltagaren andra goda förutsättningar för att närma sig arbete 
eller studier. Genom att arbetsgivare som vill samverka förväntas att åta sig att själva stå för anställningskostnaderna de 4 sista 
månaderna blir upplägget mer seriöst utifrån att det verkligen finns ett intresse för fortsatt anställning för deltagare efter 
projekttiden. 
 
Målsättningen i genomförandefasen är att deltagarna skall ha fortsatt anställning hos arbetsgivaren när deltagande i projektet tar 
slut. Om så inte är fallet görs försök till matchning eller andra insatser utifrån behov.

Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska 
anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet?

Riskanalys

Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni 
tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk Åtgärd
Projektet inte tillräckligt förankrat hos samverkansparterna Projektparternas ledningsgrupper är initiativtagare och gör ett 

samverkansavtal med tydlig asvarsfördelning, samt engagerar 
och informerar personal i ett tidigt stadium.

Nya regelverk som förhindrar att genomförandet inte kan 
fullföljas enligt plan

Beredskap att kunna ändra i upplägg i dialog med parter och 
ESF

Arbetsgivareavbryter samarbetet på grund av ändrade 
förhållanden

flera arbetsgivare tillfrågas om samarbete kontinuerligt under 
projektets gång.

Styrgruppsledamötena prioriterar inte styrgruppsmöten Utbildning av styrgrupp i vikten av aktivt deltagande samt 
dialog om spelregler för vilka insatser som förväntas

Brist på deltagare, svårighet att rekrytera deltagare ur 
målgruppen

Aktiv dialog med Arbetsförmedling som är projektpartner och 
som har delansvar för rekryteringen.

Deltagarna bedöms inte som anställnigsbara av arbetsgivarna Deltagarna erbjuds kompetensutvecklande insatser inom 
ramen av projektet alternativt erbjuds andra kompenserande 
insatser

Projektet lyckas inte rekrytera 50% kvinnor och 50% män Aktiv dialog med Arbetsförmedlingen som är delansvarig för 
rekrytering. Särskilda insatser för underrepresenterat kön.

Projektet når inte att 70% av de deltagande kvinnorna får 
anställning

Särskilda insatser för att uppmuntra kvinnor att ta anställningar 
och deltagande arbetsgivare att rekrytera kvinnor.

Svårigheter att bryta könstraditionella yrkeksval utifrån normer 
och kulturella betingelser

Utbilda deltagarna i jämställdhet på arbetsmarknaden.

facklinga organisationer tillåter inte praktik eller subventionerad 
anställning hos medverkande arbetsgivare

Tidig dialog med fackliga företrädare inför rekrytering till varje 
enskild arbetsgivare

Mål
Förväntande resultat och effekter av projektet.

I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på 
individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?
Problemanalysens identifierade huvudutmaningar är:  
• Brist på nätverk hos målgruppen  
• Brist på svensk arbetslivserfarenhet hos målgruppen  
• Bristande språkkunskaper hos målgruppen  
• Tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden är lång för utrikesfödda, särskilt hos kvinnor, samtidigt som behovet av 
arbetskraft i regionen är stort.  
• Svårigheter för arbetsgivare att avsätta utökade handledningsresurser vid anställning av utrikesfödda med liten 
arbetslivserfarenhet/bristande språkkunskaper  
• Svårigheter för arbetsgivare att bedöma utländsk utbildning, erfarenhet och kunskap  

78



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
14

10
27

 v
er

 1
.0

42

Det här är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden

2016/00505
Diarienummer

10(20)Sid

• Diskriminering 
 
Utifrån problemanalysens identifierade huvudutmaningar avser projektet uppnå följande resultat och effekter. 
 
Individnivå:  
De planerade insatserna i projektet skall underlätta för utrikesfödda arbetssökande så att fler ur målgruppen går till anställning 
där särskild hänsyn tas till kvinnors situation.  
 
Eftersom tidsfaktorn är avgörande vid etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda är det viktigaste målet för projektet att 
kunna matcha deltagarna mot arbetsgivare med rekryteringsbehov. Den förändring/effekt som projektet vill uppnå på individnivå 
är att skynda på processen mot en anställning och att ett snabbare lärande skall komma till stånd och ett tidigare inträde på 
arbetsmarknadens skall ske.  
 
Genom att arbeta med arbetsgivare i behov av kompetensförsörjning och stötta deltagarna och arbetsgivarna med matchning 
och introduktion blir den förväntade effekten är att fler ur målgruppen går till fortsatt anställning efter projektet. 
 
Mål: 
• 70% av deltagarna skall erbjudas anställning genom projektet. 
• 70% av de deltagande kvinnorna skall erbjudas anställning genom projektet så att sysselsättningsgraden motsvarar den bland 
svenska kvinnor.   
  
• 60% av projektets deltagare skall ha anställning eller studera då de avslutar sin tid i projektet varav hälften skall vara kvinnor. 
Deltagarna skall genom att de matchas till en anställning i projektet dessutom utöka sitt lärande om svensk arbetsmarknad vad 
gäller t.ex. anställningsavtal, facklig verksamhet, lön, skatt, sjukskrivning osv. 
  
• 100 % av deltagarna som deltagit i projektet hela projektiden ut, dvs fått en anställning i projektet skall uppleva att de har en 
ökad förståelse för vad det innebär att ha en anställning på svensk arbetsmarknad. 
Deltagarna skall genom anställningen uppleva att de utökat sina nätverk och därmed stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.  
 
• 90% av deltagarna skall uppleva att projektet underlättat för dem att söka och få arbete i framtiden. 
Genom praktisk och teoretisk träning på yrkessvenska skall deltagarna förbättra sina möjligheter till anställning.  
 
• 90% av deltagarna skall uppleva att de har förbättrat sin yrkessvenska inom valt yrke/bransch 
 
Organisationsnivå:  
De arbetsgivare som deltar i projektet ska uppleva att de kan bredda sitt rekryteringsunderlag att i större omfattning inbegripa 
utrikesfödda samt personer av underpresenterat kön. En annan förväntad effekt av projektet skall vara att arbetsgivarna upplever 
minskade grunder för diskriminering av målgrupp och/eller könstillhörighet vid framtida rekrytering.  
 
För de medfinansierande organisationerna innebär de förändringar projektet önskar genomföra ett gemensamt lärande kring nya 
effektiva metoder och arbetssätt för arbetsmarknadsintegrering av målgruppen. Genom samverkan mellan myndigheter och 
arbetsgivare sker också ett lärande kring hur man gemensamt kan förbättra förutsättningarna för jämställdhet och tillgänglighet i 
arbetet kring målgruppen. 
 
• Samtliga deltagande arbetsgivare skall uppleva ett lärande som gynnar framtida möjligheter att anställa utrikesfödda kvinnor 
och män och därmed öka mångfalden på arbetsplatsen. 
• Samtliga arbetsgivare skall uppleva att de bidragit till att uppmuntra personer av underrepresenterat kön att söka sig till yrket/
branschen.Genom att samtliga deltagare erbjuds yrkeskompetensbedömning alternativt formell bedömning av andra meriter skall 
det bli lättare för arbetsgivare att bedöma deltagarnas kompetens.  
• 80 % av deltagande arbetsgivare skall uppleva att det blivit lättare att bedöma deltagarnas yrkeskompetens efter deltagandet i 
projektet. 
En förväntad effekt av att Workplace Luleå erbjuder handledning av de anställda deltagarna i projektet är att arbetsgivarna skall 
uppleva att det underlättar arbetsplatsintroduktionen för målgruppen vid anställning och att mindre tid för handledning behöver 
avsättas.  
• 100 % av de medverkande arbetsgivarna skall uppleva att samverkan med projektparterna och arbetscoaherna från Luleå 
Kommun och Arbetsförmedlingen underlättar att ta emot de anställda deltagarna på yrkespråkpraktik och anställning. 
 
Projektnivå: Projektet skall utveckla metoder vars effekter skall leda till att underlätta för målgruppen att få anställning samtidigt 
som arbetsgivare får stöd att hitta former för breddad rekrytering. Genom attitydpåverkan och stor delaktighet från de involverade 
organisationerna avser projektet att sprida goda resultat i kommunikation och dialog med andra kommuner, näringsliv och 
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myndigheter genom hela projekttiden. På sikt skall detta leda till att metoderna implementeras inte bara i de deltagande 
organisationerna utan leder till strukturella förändringar i samhället så att arbetsmarknadsinkluderingen av utrikesfödda ses som 
en självklar tillgång och resurs.

Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare av 
projektresultat? Ange metod och tidplan.
Genom att använda sig av följande metoder skall de förväntade resultaten uppnås. Metoderna startar och slutar i samband med 
genomförandefasen 2017-09-01 -- 2019-10-31 
Metod:  
 
Matchning mot anställning.  
 
Att arbeta med metoden anställning i genomförandefasen har flera förväntade effekter kopplade till problemanalys och mål. 
 
• Flera av deltagarna uppger att de är praktiktrötta och erfarenheter visar att deltagarna tar sina egna insatser på mycket större 
allvar vid anställningar  
• För många deltagare blir det deras första svenska anställning vilket innebär ett stort lärande kring anställningsformer, fack, 
rutiner, lön, skatt m.m.  
• Genom att samverka med arbetsgivare med starka varumärken ges deltagarna större chanser då de söker arbete hos andra 
arbetsgivare då referenser från en sådan anställning väger tungt.  
• Anställning och arbetsmarknadsintegration är den snabbaste integrationsformen för utrikesfödda. Det är lättare att gå till en 
varaktig anställning om man redan har erfarenhet av att varit anställd.  
• Det finns ett värde i själva anställningen för deltagaren i form att känna en yrkesstolthet, vara behövd, bryta eventuellt 
bidragsberoende, likväl som för deltagarens familj och omgivning.  
• Arbetsgivarna får med hjälp av arbetscoacherna möjlighet att utöka mångfalden på arbetsplatsen och därmed undanröja 
diskriminering och andra hinder för framtida breddad rekrytering 
 
Metod: Yrkeskompetensbedömning  
Genom yrkeskompetensbedömning skall Workplace Luleå eliminera de hinder som utifrån problemanalysen visat sig vara en 
utmaning när utrikes födda söker arbete. Arbetsgivare har svårt att bedöma vilken kompetens den sökande besitter samtidigt 
som den sökande har svårt att beskriva vad den kan i förhållande till svenska förutsättningar, krav och standarder. Deltagaren 
kommer inom ramen för projektet att få sin kompetens bedömd, få ett intyg på sina kunskaper och erfarenheter samt referenser 
från en arbetsgivare. 
 
Metod: Yrkesspråksträning  
Yrkesspråkpraktiken skall vara ett inslag under deltagarens anställning. I problemanalysen påpekar arbetsgivare att språkbrister 
utgör ett hinder för anställning. Genom att göra yrkesspråkpraktik hos en arbetsgivare får deltagaren främst möjligheten att 
praktiskt träna på yrkessvenska i en miljö där en yrkesterminologi dagligen används i sin rätta kontext . Detta följs upp genom 
teoretiska inslag av svenska som andraspråkslärare. Förutom att träna språk har yrkesspråkpraktiken till syfte att ge deltagaren 
möjlighet att bygga nätverk genom att vistas under flera månader på en arbetsplats och ingå i ett arbetslag. I problemanalysen 
uppges brist på nätverk vara ett hinder för utrikesfödda att söka och få arbete. Genom att deltagarna under längre tid vistas 
tillsammans med presumtiva arbetsgivare får arbetsgivarna möjlighet att upptäcka fördelar med mångfald på arbetsplatsen och 
därmed underlätta och bredda rekrytering av utrikesfödda. Detta syftar till att minska medveten eller omedveten diskriminering 
som är ett av de identifierade hindrena i problemanalysen. 
 
Metod: Jobbagent och omvänd matchning  
En funktion i projektet avser att vara ett stöd i att hitta och engagera arbetsgivare till projektet. Jobbagenten skall också fungera 
som ett stöd för deltagarna att hitta andra anställningar om deltagandet i sig inte leder till fortsatt anställning hos deltagande 
arbetsgivare. 
Metod: Speeddating med arbetsgivare Projektet avser att utveckla en metod som underlättar för deltagare och arbetsgivare att 
göra urval. För deltagarna innebär det att det att de får träffa och få en god inblick i vilka arbetsgivare och arbetsuppgifter de kan 
välja mellan inom ramen för sin anställning i projektet. För arbetsgivarna innebär det att de får träffa och intervjua deltagarna 
innan de börjar sin yrkesspråkpraktik vilket gör dem bättre förberedda på att ta emot dem. 
 
Metod: Handledarcoaching  
Genom att de erfarna arbetscoacherna kan utbilda och stötta handledarna hos arbetsgivarna i att ta emot utrikes födda på 
yrkesspråkpraktik ges de större incitament att anställa deltagarna efter projekttidens slut. I problemanalysen uppger arbetsgivare 
att det finns väldigt lite tidsutrymme att ta emot och introducera personer med lite eller ingen arbetslivserfarenhet från svenska 
arbetsplatser eller som saknar yrkes- eller allmänna språkkunskaper. Handledarcoachning möjliggör att arbetsgivarna 
överhuvudtaget har denna möjlighet till att bredda rekryteringen samtidigt som det blir ett lärande i organisationen. 
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Metod: Kompetenshöjande insatser i kombination med anställning 
Deltagarna kommer att under ca 1 dag per vecka att ta del av gemensamma kompetenshöjande insatser i form av 
arbetsmarknadskunskap, anställningsvillkor, CV-skrivning, yrkeskompetensbedömning m.m. Yrkessvenska och allmän 
språkkunskap följs regelbundet upp av SFI-lärare. Även jämställdhetutbildning för deltagarna förekommer med 
värderingsövningar samt inspirationsföreläsningar och studiebesök av personer som gjort otraditionella yrkesval 
För vissa av deltagarna kan det bli aktuellt med individuella kompetenshöjande insatser t.ex. delar av körkortsteori, 
grundläggande vårdinriktade kurser, truckutbildning, lättare svetsmoment eller liknande i syfte att bli anställningsbara hos 
deltagande arbetsgivare. Även jämställdhetutbildning för deltagarna förekommer med värderingsövningar samt 
inspirationsföreläsningar och studiebesök av personer som gjort otraditionella yrkesval 
 
Vilka är mottagare av projektresultatet?  
Mottagare av projektresultatet är projektets deltagare. Resultatet skall leda till att dessa uppnår egen försörjning, 
Indirekt påverkas även deltagarnas familjer. För deltagarna och samhället utgör projektet en stor socioekonomisk vinst i och med 
att deltagarna får anställning och lön. 
 
De medverkande arbetsgivarna är mottagare av projektresultatet genom att dessa får en ökad kunskap om målgrupperna samt 
genom projektets jämställdhetsmål därmed kan bredda sin rekrytering. 
Mottagare är även de medfinansierande organisationernas ledning och personal som tar del av nya metoder och 
kunskapsöverföring mellan och inom arbetsplatserna. Detta i sin tur leder till bättre samverkan och nyttjande av resurser även 
efter projektets slut vilket gagnar målgruppen och samhällsekonomin. 
 
Regeringen har tydliga intentioner för att öka samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling. Detta har man tagit fasta på i 
Luleå och Workplace Luleå är ett led i dessa intentioner för att fortsätta utveckla gemensamma arenor för samverkan för att 
förbättra målgruppens förutsättningar  
 
Ytterligaren mottagare är de Norrbottenskommuner och företag som bjuds in att följa projektet. Dessa bjuds in regelbundet under 
projekttiden till seminarier där de får ta emot och delge erfarenheter, synpunkter och tankar kring projektets fortskridande.

Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.
Under analys- och planeringsfasen upprättas en detaljerad plan för vilka indikatorer som skall verifiera resultat och effekter. 
Projektets resultat och effekter kommer att följas upp från och med genomförandetfasens start. Projektet avser att anlita extern 
följeutvärderare inom det ramavtal ESF upprättat. Utvärderaren skall följa projektet och regelbundet lämna synpunkter och 
avrapportera utifrån redan fasställda och vid upphandlingen överenskomna variabler. 
Exempel på vad som skall följas externt upp är metodernas effektivitet med särskilt hänseende till att underlätta kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden då de är sysselsatta i mindre omfattning än män ur målgruppen, projektets mål och resultatuppfyllelse, 
projektets manöverförmåga, ev. socioekonomiska resultat, synergiereffekter och lärande utifrån samverkan samt graden av 
implementeringsförutsättningar i projektets medverkande organisationer.  
 
Även en intern uppföljning sker regelbundet dels utifrån att projektet följer den plan som upparbetats i analys- och 
planeringsfasen, dels målorienterat så att förväntade resultat uppnås. Den interna uppföljningen av projektplanen är främst 
projektledarens och styrgruppens ansvarsområde. Att förväntade resultat uppnås följs även upp internt under hela 
genomförandefasen av enkäter och intervjuer med deltagare och intressenter särskilt vad avser de upplevelsebaserade 
kvantitativa målen.

Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering.
Utvärdering kommer att ske löpande dels internt utifrån effektmål, enkäter och intervjuer dels med hjälp av extern 
följeutvärderare. Avrapportering sker var tredje månad av resultaten med genomgång i styrgrupp av intern och extern 
utvärdering. Första avrapportering blir en slutrapport av planerings- och analysfasen med mer ingående beskrivning av vilka 
resultat och effekter som i första hand skall utvärderas internt och externt i genomförande och avslutsfas med hjälp av 
utvärderare upphandlad genom ESF:s ramavtal. 
 
Utvärderingen skall sammanställa och analysera de indikatorer som löpande följts utifrån förväntade resultat och projektets 
kvantitativa mål och förväntade effektmål. 
Utifrån de problemanalysen, projektets metoder samt förväntade effekter och resultat skall särskilt fokus i utvärderingen ligga på 
om projektets metoder kunnat förbättra utrikes föddas situation på arbetsmarknaden, att målgruppens syn på möjliga arbeten 
breddats ur ett jämställdhetsperspektiv, att arbetsgivarnas syn på möjliga personer att anställa breddats utifrån ett 
mångfaldsperspektiv, att medverkande organisationer utvecklat samverkan i syfte att bättre möta målgruppens behov, att 
projektet ger förutsättningar för fortsatt tillämpning av identifierade framgångsfaktorer. Exakt hur respektive mål och dess effekter 
skall utvärderas utarbetas i samverkan med upphandlad extern följeutvärderare. 
Tid kommer även att avsättas för att delta i klusterutvärdering om detta blir aktuellt. 
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Tidsplan för avrapportering:  
Utvärdering och slutrapport av Analys och planeringsfasen 2017-08-31. 
I genomförandet lämnar projektet in sina delrapporter till ESF varje månad i samband med begäran om utbetalning. Var tredje 
månad görs en intern sammaställning av resultat och måluppfyllelse av mål och delmål  inför styrgruppsmöten. Projektledare och 
följeutvärderare avlägger rapport till styrgrupp som beslutar om det förekommit avvikelser som skall åtgärdas och rapporteras. 
Även internt utformade enkäter, dialog med referensgrupper eller andra mätmetoder som varit aktuella under perioden tas upp i 
samband med denna avrapportering. En exakt tidsplan för detta upprättas i Analys och planeringsfasen.  
 
Nedan finns ett tänkt exempel. 
Slutrapport till ESF för Analys och planeringsfas 2017-08-31 
Intern uppföljning till styrgrupp 1 2017-11-31 
Intern uppföljning till styrgrupp 2 2018-01-31 
Intern uppföljning till styrgrupp 3 2018-04-31 
osv. 
 
Slutrapport ESF genomförandefas 2019-11-16 
 
Tidplan för utvärdering av extern följeutvärderare (exempel) 
Del 1 6 månader efter genomförandefasens start 
Del 2 12 månader efter genomförandefasens start 
Del 3 18 månader efter genomförandefasens start 
Osv. Slutrapport lämnas från följeutvärderare i början av slutfasen så att analys kan ingå i slutrapport till ESF. 
En exakt tidplan för detta utarbetas tillsammans med styrgrupp samt med upphandlad följeutvärderare i Analys- och 
planeringsfasen.

Integrerat arbete

Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning?

Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)?

Transnationellt samarbete

Gemensamt ramverk

Östersjösamarbete
Ej Aktuellt.

Andra former för transnationellt samarbete
Projektet avser att upprätta transnationellt samarbete med främst Tyskland och Italien. Tyskland har liknande förutsättningar som 
Sverige kring arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda men har i högre omfattning lyckats med detta arbete genom 
arbetsplatsförlagda integreringsmetoder som projektet avser att ta del av.  Det transnationella arbetet kommer främst att 
inbegripa studiebesök och erfarenhetsutbyte för metodutveckling mellan liknande projekt och organisationer som arbetar nära 
arbetsgivare med matchning och handledning av nyanlända i Tyskland och eventuellt även Italien.  
De kontaktnät som avses användas för det transnationella samarbetet utgörs av YES-Forum för Tyskland och SERN för Italien. 
Luleå Kommun är medlem  
Mer detaljerad plan och beskrivning av syfte och förväntade resultat  för det transnationella samarbetet utarbetas i 
planeringsfasen och redovisas i avrapporteringen av denna.

Resursplanering

Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden?
Ej aktuellt

Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni 
kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan.
Projektet kommer att bedrivas i befintliga lokaler såsom kontor, mötesrum, konferensrum m.m. både hos projektägaren, 
projektmedarbetaren och deltagande arbetsgivare. Övriga resurser som krävs är IT- utrustning till projektpersonal vilket ingår i 
overheadkostnader. Finansiella medel kommer att behövas för  marknadsförings- information- samt utbildningsmaterial för 
deltagare. Finansiella resurser kommer at budgeteras för individuella utbildningsinsatser i syfte att göra deltagare 
anställningsbara hos arbetsgivare. Dessutom kommer medel att budgeteras för extern följeutvärdering. 
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I planerings- och analysfasen 2017-03-01 - - 2017-08-31  skall följande aktiviteter genomföras:  
Analys- och planeringsfasen: 
- Upprätta projektplan med jämställdhets- tillgänglighets och icke-diskrimineringsstrategier 
- Göra fördjupad jämställdhetsanalys utifrån 4R och SWOT 
- Välja metod till projektet för tillgänglighetsanalyser av arbetsplatser, metoder, och bemötande 
-Upprätta en detaljerad tids- och aktivitetsplan 
- Välja metod för yrkeskompetensbedömning 
- Utforma handledarutbildning för projektets medverkande arbetsgivare med särskilt fokus på tillgänglighet, jämställdhet och 
ickediskriminering. 
- Upprätta en kommunikations- och spridningsplan samt plan för implementering 
-Utveckla marknadsföringsmaterial för att rekrytera arbetsgivare samt deltagare till projektet. 
- I samråd med ESF upphandla följeutvärderare av projektet utifrån ramavtal och planera utvärderingen 
- Utbilda projektmedarbetare, styrgrupp m.fl. i jämställdhetsintegrering och diskrimineringsgrunder. 
- Bjuda in flera Norrbottenskommuner att följa projektet för ett lärandeutbyte 
- Bilda referensgrupp av arbetsgivare  
- Bilda referensgrupp med deltagare ur målgruppen 
 
För planerings- och analysfasen krävs en projektledare på 100% samt personer som ej redovisar tid för deltagande i styrgrupp 
och referensgrupper. 
 
I genomförandefasen 2017-09-01 - - 2019-10-31  kommer följande aktiviteter att genomföras löpande: 
-I samarbete med Arbetsförmedling rekrytera deltagare 
-I samarbete med arbetsförmedling och arbetsgivar- och branschorganisationer rekrytera medverkande arbetsgivare 
-Matcha arbetssökande ur målgruppen med arbetsgivare 
-Upprätta introduktionsplaner för deltagaren tillsammans med arbetsgivare 
-Handleda de arbetssökande hos arbetsgivarna under praktikperiod 
-Utbilda de arbetssökande i arbetsmarknadskunskap, upprätta ansökningshandlingar, yrkessvenska, arbetslivskunskap, fackliga 
frågor, arbetsrätt,  
-Yrkeskompetensbedömning 
-Utifrån individuella behov utbilda projektdeltagarna parallellt med anställningar hos arbetsgivare. 
Handleda och stödja arbetsgivarna i breddad rekrytering och introduktion av nyanlända medarbetare. 
 
I genomförandefas kommer följande personella resurser att tidsredovisas: 
Projektledning 100% 
Projektmedarbetare, coacher 170%  
SFI-lärare 25% 
Studie- och yrkesvägledare 10% 
Projektekonom 10% 
Projektadministration 30% 
 
Projektet kommer inte att redovisa någon deltagarfinansiering. 
 
Eftersom både språkstöd, introduktions- och handledningsinsatser bedrivs ute hos medverkande arbetsgivare kommer bil att 
leasas för att kunna transportera medarbetare och deltagare samt kostnader för detta att redovisas enligt anvisningar för resor. 
 
Projektet avser att ha ett erfarenhetsutbyte med Tyskland och eventuellt Italien varför resor dit är budgeterade. 
 
Projektet kommer att verka för att engagera arbetsgivare med rekryteringsbehov samt projektdeltagare ur målgruppen och till 
dessa kommer särskilt informationsmaterial att tas fram. 
 
Projektet kommer att verka för en spridning av resultaten under hela projekttiden genom att regelbundet bjuda in övriga 
Norrbottenskommuner för dialog kring input och output av projektet och dess effekter och resultat. Kostnader budgeteras för 
dessa möten.  
 
Projektet kommer att erbjuda individuella lösningar kring kortare utbildnings- och kompetenshöjande insatser för att deltagaren 
skall bli anställningsbar i samråd med arbetsgivare och deltagare. Därför kommer medel att avsättas för att kunna upphandla 
eller avropa utbildningsinsatser. 
 
För de utbildningsinsatser om omfattar samtliga projektdeltagare kommer diverse informationsmaterial  att behövas vilket 
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budgeteras för i ekonomiredovisningen. 
 
Avslutsfas 2019-11-01--2019-11-29 
Projektledare 100% 
 
Tidrapportering för personal och deltagare i projektet kommer ske månadsvis enligt ESFs riktlinjer för tidrapportering. De 
finansiella resurserna redovisas månadsvis. Såväl genomförd tid i projektet för personal samt projektets ekonomiska redovisning 
rapporteras till ESF varje månad i samband med delrapportering och begäran om utbetalning av medel. 
Inför styrgruppsmöten sammanställs den ekonomiska redovisningen för de senaste 3 månaderna

Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?
Luleå kommun och Arbetsförmedlingen har båda lång erfarenhet av att bedriva och administrera ESF-finansierade projekt. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har under förra programperioden bedrivit ett flertal förstudier och en rad större projekt med gott 
resultat. 
Arbetsmarknadsförvaltningens ekonomiavdelning har väl utvecklade rutiner för ekonomisk kontroll, uppföljning och redovisning 
medan både Luleå kommun och Arbetsförmedlingen har flera erfarna projektledare och projektmedarbetare. 
 
Flera har tidigare genomgått utbildningar i jämställdhetsintegrering av projekts samt genomfört tillgänglighetsarbete både 
strategiskt och operativt.  
 
Projektet har kopplat en jämställdhetsutvecklare som en del av medfinaniseringen av projektledning som kommer att utbilda 
projektmedarbetare och styrgrupp. Även medverkande arbetsgivare kommer att få handledarutbildningar i jämställdhet, 
tillgänglighet och diskrimineringsgrunder som en del i projektets arbete för breddad rekrytering.

Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?
Utformning av informationsmaterial för arbetsgivare och deltagare kommer om behov uppstår att upphandlas externt.  
Följeutvärderare kommer att upphandlas genom ESF-rådets ramavtal.  
Kortare individuella utbildningsinsatser kan komma att upphandlas om behov uppstår. 
Konferenslokal vid länsträffar för erfarenhetsspridning och slutkonferens.

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och 
samverkanspartner? 
Under förutsättning att ESF tillhandahåller processtöd för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet kommer samtlig personal 
samt styrgrupp att nyttja dessa och ta del av eventuella utbildningar. Projektet har tilldelats en rådgivare av ESI för de 
horisontella principerna. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har en jämställdhetsutvecklare som tillhandahåller utbildningar i jämställdhetsintegrering utifrån 
CEMR-deklarationen till samtlig personal och som kommer att fungera som konsult/utbildare åt projektledare, projektpersonal 
samt styrgrupp. Luleå kommun har en tillgänglighetsstrateg som kommer att stödja projektet med utbildning och konsultation. 
Arbetsförmedlingen har goda kunskaper i dessa frågor sedan tidigare projekt samt har goda kunskaper i tillgänglighet utifrån 
interna specialistfunktioner. 
 
I deltagarnas kompetenshöjande insatser ingår jämställdhet som en del av utbildningen i projektet. I de medverkande 
arbetsgivarnas handledarutbildning ingår såväl jämställdhets- som tillgänglighetsaspekter och samtliga diskrimineringsgrunder i 
syfte att bredda rekryteringen.  
 
Tillgänglighet för deltagare samtliga deltagare samt de med funktionsnedsättning  kommer att säkras för deltagare utifrån Activa-
modellen som med framgång använts i tidigare ESF-finansierade projekt i Luleå Kommun.

Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? 
Förutom den budgeterade externa upphandlingen av följeutvärderare kommer omfattande uppföljning och utvärdering samt 
analys av löpande projektresultat att göras. Projektledare tillsammans med projektadministratör ansvarar för insamling och 
sammanställning av data och resultat och dessa presenteras och utgör underlag för beslut av styrgrupp. Projektekonom 
redovisar för styrgrupp att budget följer planering. Projektet kommer inte att ha någon deltagarersättning varför detta minskar 
omfattningen av redovisningen avsevärt. Projektet planerar därför att projektekonom och projektadministratör på respektive 10 
och 30 % av heltidstjänster under genomförandefasen samt avslutsfasen.

Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv 
finns med i utvärderingens alla delar?
Projektägaren preciserar särskilda parametrar i upphandlingsunderlaget för följeutvärdering med  tyngdpunkt på de angivna 
jämställdhetsmålen för projektet samt vad som skall mätas och utvärderas av det som framkommer i 4R samt övrig 
jämställdhets- och tillgänglighetsanalys under planerings- och analysfasen. Vid val av följeutvärderare utgås det från att de kan 
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svara tillfredsställande på val av metod kring de preciserade mätvariablerna i jämställdhet och tillgänglighet. Projektägare 
förutsätter också att det finns en god kunskap om dessa frågor bland de utvärderare ESF väljer att sluta ramavtal med.

Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska 
Regionalfonden
Ej aktuellt

Statsstöd

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk 
verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under 
innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.

Ja Nej Nej, Vi är en myndighet

Typ av stöd Finansiär Summa

Annan finansiering

Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller 
kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Typ av stöd Finansiär Summa

Kommer projektet generera intäkter?
Ja Nej

Beskriv vilken typ av intäkter som projektet att generera:

Upphandling och kostnadseffektivitet

Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU Annat

Beskriv

Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås?
Luleå Kommun har via sitt Inköpskontor ramavtal för de flesta förekommande upphandlingar för att säkra kostnadseffektivitet. 
Om det skulle saknas ramavtal för någon upphandling i projektet kommer LOU att följas.

Moms i projektet

Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?
Ja Nej Diversifierad

Medfinansiering

Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid 
medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges. 
Arbetsförmedlingen kommer att medfinansiera projektet med kontanta offentliga medel 881 890 kr 
Medfinansieringen säkerställs med upprättat medfinansieringsintyg från Arbetsförmedlingen.

Lista över medfinansiärer

ArbetsförmedlingenOrganisationsnamn 202100-2114Organisations
nummer

Daniel NilssonKontaktperson för projektet 27278456CFAR-
nummer

010-4867555Telefon

Kompetensutveckling

Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser
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Samverkansaktörer

Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.

HÖ Allbygg AktiebolagOrganisationsnamn 556103-1807Organisations
nummer

Anders LundholmKontaktperson för projektet

0920-250407Telefon

Systembolaget AB StorhedenOrganisationsnamn 556059-9473Organisations
nummer

Stefan KeisuKontaktperson för projektet

0920-67365Telefon

Nöjesgruppen i Luleå ABOrganisationsnamn 556813-7243Organisations
nummer

Henrik GrönstedtKontaktperson för projektet

070-677789Telefon

Kalles Bud och transport i Norr ABOrganisationsnamn 556345-0179Organisations
nummer

Lennart SjölundKontaktperson för projektet

0920-200242Telefon

WillysOrganisationsnamn 556163-2232Organisations
nummer

Krister ÖystiläKontaktperson för projektet

0920-266582Telefon

Lindroths MotorcenterOrganisationsnamn 556488-7593Organisations
nummer

Tomas LindrothKontaktperson för projektet

070-6237520Telefon

Sammanfattning av projektet på svenska

Projektet syftar till att bereda möjlighet för utrikesfödda att snabbare få tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot 
arbetsgivare i behov av arbetskraft 
 
Norrbotten står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningsfrågan. Fler och fler arbetsgivare signalerar svårigheter 
att rekrytera inom flertalet branscher. Samtidigt ökar gruppen utrikesfödda som står för ca 1/3 av inflyttningen till länet. Denna 
grupp är dock överrepresenterad bland de arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen. Särskilt svårt är det för utrikesfödda 
kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
För att klara arbetskraftförsörjningen nu och på sikt måste arbetsgivare bredda sin rekrytering och öka mångfalden på 
arbetsplatserna men även uppmuntra till otraditionella yrkesval utifrån underrepresenterat kön. 
 
Såväl arbetsgivare som målgruppen upplever dock ett antal hinder för att utrikesfödda snabbare skall komma i anställning än vad 
som är fallet idag. 
Det som anges som de största utmaningarna är bristande språkkunskaper och avsaknad av svensk arbetsliverfarenhet samt 
nätverk hos målgruppen. Arbetsgivare har svårt att avsätta tid för den utökade handledning som krävs för att introducera 
målgruppen i förekommande arbetsuppgifter. 
 
Projektets huvuduppgift är därför att bedriva långtgående handledning som ett stöd för såväl arbetsgivare som deltagare vid 
rekrytering och anställning av målgruppen för att överbrygga de identifierade hinder som försvårar kompetensförsörjningen i 
länet. 
 
Den förväntade effekten blir att både arbetsgivare och deltagare får ett utökat lärande av varandra vilket skall underlätta framtida 
fortsatt anställning och breddad rekrytering av målgruppen. Målet är fler utrikesfödda kvinnor och män som snabbare går till 
anställning eller studier och fler arbetsgivare som genom ett långsiktigt lärande i projektet ser målgruppen som en resurs vid 
rekrytering.
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Sammanfattning av projektet på engelska

Norrbotten is facing major challenges in terms of  lack of skilled workforce. It´s getting more common that  employers are 
expressing difficulties recruiting in many lines of business and various bransches of occupation. At the same time, there is a large 
group of foreigners migrating to the county of Norrbotten. This group, accounting for about 1/3 of the migration to the county,  
however, is overrepresented among the job seekers registered at the official employment offices. It is particularly difficult for 
foreign-born women to enter the Swedish labor market. 
 
To manage the labor supply now, and in the long run, employers must broaden their selection when recruiting and increase 
diversity in the workplace and also encourage non-traditional career choices based on the underrepresented gender. 
Both employers and the target group, however, experience a number of obstacles that might prevent foreigners to a faster 
access to the labormarket. 
 
It is indicated that the biggest challenges is lack of language skills and the lack of Swedish working experience and the lack of 
networks with employers among  the target group. Employers on the other hand find it difficult to set aside time for the extended 
supervision required to introduce labour force from target group to the required routines and worktasks at the workplace. 
 
Workplace Lulea 2.0 intends to recruit participants to the project and provide supervisory support to employers for the purpose of 
overcoming the previous mentioned obstacles. The expected effects of the project is that both employers and participants receive 
an expanded learning from each other, which facilitates future continued employment and a widening of recruitment that will 
benefit the taget group. 
The goal is to ensure that more foreign-born people will get earlier employent or participate in education and more employers 
counting on the target group as a resource for recruiting as well as an important competens supply.

Budgetöversikt

Resurser i projektet Belopp
Kostnader socialfonden 6 687 563 kr
Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF) 0 kr
Summa kostnader 6 687 563 kr

Avgår kontant medfinansiering 3 544 409 kr
ESF-stöd 3 143 154 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 881 890 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 2 662 519 kr
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Summa offentlig och privat medfinansiering 3 544 409 kr

Summa total finansiering 6 687 563 kr
ESF-stöd 47,00 %
Budgeterad medfinansiering från projektet 53,00 %
Krav på medfinansiering från projektet enligt utlysningen: 53,00 %

Kostnader
Kostnader socialfonden (Analys- och planeringsfas) 460 744 kr
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Personal 391 951 kr
Externa  tjänster 0 kr
Resor och logi 10 000 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 58 793 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader socialfonden (Genomförandefas) 6 226 819 kr

Personal 4 849 408 kr
Externa  tjänster 400 000 kr
Resor och logi 200 000 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 50 000 kr
Indirekta kostnader 727 411 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader regionalfondskaraktär 0 kr

Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Lokaler och administration 0 kr
Resor och logi 0 kr
Investeringar och utrustning 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr

Offentlig medfinansiering
Offentligt bidrag i annat än pengar 0 kr

Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr

Deltagarersättning 0 kr
Etableringsersättning 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 881 890 kr

Kontanta offentliga medel 881 890 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 2 662 519 kr

Egeninsats 2 662 519 kr

Privat medfinansiering
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr

Personal 0 kr
Externa  tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
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Utrustning och materiel 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr

Kontanta privata medel 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr

Egeninsats 0 kr
Egeninsats enligt gruppundantagsförordning 0 kr
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-28

 
2016/1129-2.4.3.3

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
Ice Music 2016-2017
Ärendenr 2016/1129-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att finansiera Ice Music med 733 

tkr under säsongen 2016-2017. 
2. 500 tkr anslås från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser 2016 och 233 

tkr anslås från anslaget för EU-medfinansiering 2017. 
3. Som villkor för beslutet gäller att Ice Music Festival genomförs i samband 

med Norrbotten Media Week 2017.

Sammanfattning av ärendet
Ice Music ansöker om att få använda beslutad finansiering från Luleå 
kommun till ett reviderat projekt säsongen 2016-2017. Bakgrunden till att 
projektet har reviderats är att anslaget från Luleå kommun blev väsentligt 
lägre än ansökan om finansiering av verksamheten 2017-2019. I den nya 
ansökan finns tre huvudaktiviteter:
• Bearbeta potentiella långsiktiga partners
• Genomlysning av verksamheten för att förbättra den på alla plan
• Ice Music festival i Luleå under vintern 2017

Tillväxtkontoret vidhåller att Ice Music’s unikitet, som används för att 
marknadsföra platsen Luleå och tillhandahålla en viktig besöksanledning, 
talar för fortsatt finansiering från Luleå kommun. Tillväxtkontoret har låtit 
göra en värdering av marknadsföringsvärdet av Ice Music för varumärket 
platsen Luleå. Utredningen visar på ett årligt värde av 1 000 tkr.

Trots en i många avseenden lyckad treårsperiod med Ice Music har 
verksamheten inte lyckats etablera en stabil finansieringsbas. Ska Ice Music ha 
en framtid i Luleå krävs att Ice Music arbetar med finansiärer och 
verksamhetsutveckling och det är dessa saker, tillsammans med en Ice Music 
festival i Luleå vintern 2017, som är huvudsyftet i det reviderade projektet. Ice 
Music bör se på möjligheterna att använda affärsutvecklare via Visit Luleå AB. 
Ice Music Festival bör genomföras i samband med Norrbotten Media Week 
för att bidra till ett omfattande program kring denna.

Tillväxtkontoret välkomnar att finansiering om 500 tkr har sökts från 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommun 
använder de medel som anslogs till det första året i den tidigare ansökan till 
att finansiera det reviderade projektet. I det beslutet (KSAU § 251, 2016-06-20) 
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Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-28

 
2016/1129-2.4.3.3

Håkan Wiklund

anslogs 500 tkr från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser 2016 och 
233 tkr från anslaget för EU-medfinansiering 2017.

Beslutsunderlag
 Reviderad ansökan för Ice Music säsongen 2016-2017, bilaga
 Medieanalys och värdering marknadsföringsvärde av Ice Music, bilaga
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 251, 2016-06-20

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Ice Music
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Reviderad ansökan för Ice Music 2017-2019 

Med anledning av det beslutade anslaget som var lägre än sökt från Luleå Kommun har vi omformat vår 
planering inför säsong 2017.

Luleå Kommuns Arbetsutsko�et ansåg a� fler/större partners från Näringslivet bör kliva in i Ice Musics 
finansiering. 

Bakgrund:

Vårt mål med Ice Music in Swedish Lapland 2013-2016 var a� visa en verksamhet med kvalité, stabilitet 
(trots växlande väder) och den världsa�rak�on som Ice Music är. Alla bitarna är uppfyllda och vi har en 
osannolik presslista från de senaste 3 åren. Den genuina passionen och rö�er som Ice Music har och 
den outsinliga innova�va möjligheterna som Ice Music har framför sig kommer a� fortsä�a fascinera 
publik och media. 

Vi har all�d ha� som mål a� hi�a en eller flera större partners, helt i linje med våra finansiärers 
önskemål. 

Förutom partners är rese/ eventarrangörer och övrig sälj en vik�g del i verksamhetens ekonomi. Ovan 
nämnda de behöver o�ast 1 års framförhållning för a� ge bästa resultat. Med Visit Luleå och Swedish 
Laplands hjälp har vi kunnat bygga upp en arbetsstrategi över säljsidan som skulle ta fart inför säsong 
-17. 

Den ursprungliga projektbeskrivningen 2017-2019 var uppbyggd runt en stabil finansieringsbas av 
bidrag för konserthallens byggna�on och säsongsstart. Med e� lägre anslag såg vi det som en 
omöjlighet a� bearbeta både sponsorer och säljsidan inom rimlig �d inför vintern 2017.
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Mål: 

Vi har tagit fram en ny strategi inom ramen av bidraget och enligt Arbetsutsko�ets önskemål säsongen 
2017: 

Bearbeta möjliga Partners som vill kliva in i en långsik�g verksamhet. A� nätverka och bygga upp 
givande samarbeten behöver �d och fokus. E� uppehåll i Ice Music verksamhet ger oss �d och 
möjlighet för det.

Genomlysning av verksamheten 2013-2016 för a� förbä�ra verksamheten på alla plan. 

Ice Music fes�val under vintern 2017. En vik�g ingrediens för a� visa a� Ice Music kommer a� fortsä�a 
och möjligheten a� bjuda in eventuella partners, na�onellt och interna�onellt. Fes�valen skulle vara 
under en helg och vara på en utomhusscen av snö med e� vi� tält modell större där vi kan reglera 
temperaturen något både för extrem kyla och blidväder. Datum, �d och plats anpassas �ll kommunens 
önskemål så a� alla kan ta del av fes�valen på bästa sä�. 

Tim och Birgitta Linhart
Projektledare och Producent Ice Music in Swedish Lapland ek.för
97241 Luleå
070-3047286
birgitta.linhart@icemusic.se 
www.icemusic.se 
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Budget

Kostnader

Arvode Tim Linhart   435tkr*

Arvode Birgi�a Linhart   435tkr*

Ice Music Fes�val   130tkr

Frysaggregat   173tkr

Frysförråd, hantering         20tkr

Ekonom, administra�vt     30tkr

Marknadsföring                  10tkr

Totalt                             1 233tkr

*i arvodet ingår eventuella resor etc. för a� presentera Ice Music �ll poten�ella partners

Inkomst 

Luleå Kommun    733 tkr

Länsstyrelsen    500tkr

Totalt 1 233 tkr

Tim och Birgitta Linhart
Projektledare och Producent Ice Music in Swedish Lapland ek.för
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97241 Luleå
070-3047286
birgitta.linhart@icemusic.se 
www.icemusic.se 
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Org nr: 556260 9585 
Företaget innehar F-skattebevis 

Medieanalys och värdering Ice Music 
 

Uppdraget och genomförande 
Vinter har fått i uppdrag av Luleå Kommun att analysera marknadsföringsvärdet av Ice Music 
för platsen Luleå – hur mycket är den nationella och internationella exponeringen värd?  
 
Vi har använt den medielista som finns på icemusic.se som ingångsvärden, men har också 
kompletterat det med en egen körning i mediebevakningsverktyget Notified där uttrycken ”Ice 
Music” och ”Luleå” kombineras (i olika stavningar).  
 
Utifrån potentiell räckvidd för varje publicering har vi gjort ett uppskattat värde, all denna 
källdata finns i bifogad Excelfil. I detta fall har vi inte gjort någon värdering av artiklarnas 
tonläge/sentiment, vi utgår från att alla artiklar/poster är positiva.  

Källor och mediefördelning 
 

 
 

 

2016-09-23 
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Org nr: 556260 9585 
Företaget innehar F-skattebevis 

Bevakningen i Notified under det senaste året visar på en relativt jämn fördelning av artiklar 
och bloggposter, men att omnämnanden på Instagram (enbart hashtags på öppna konton 
spåras) har två tydliga peakar i januari och mars. Data för Facebook är inte möjligt att spåra 
retroaktivt. 
 
Totalt under perioden noterar vi 66 redaktionella artiklar, 31 bloggposter och 6 videos på 
YouTube samt 56 Instagramposter i öppna konton som taggat #icemusic #lulea (det verkliga 
antalet instagramposter är alltså mycket högre). Facebookposter är inte möjliga att spåra 
retroaktivt. 
 

 
De vanligaste källorna är lokala medier och egna kanaler, men omnämnanden i bloggar och 
artiklar från Storbritannien, Spanien, Tyskland, Nederländerna, Italien och Frankrike finns 
också med i träfflistan. 

Relevans och värde 
När man räknar ut värdet av uppmärksamhet i digitala kanaler utgår man ofta från hur mycket 
trafik respektive publikation resulterat i, och hur många konverteringar som sker utifrån 
trafiken. I det här fallet handlar det snarare om uppmärksamhet, och vi utgår från en 
estimering av annonsvärdet för respektive publicering – vad hade det kostat att köpa plats 
som motsvarar artikelns genomslag. 
 
Utifrån medielistan har vi gjort en bedömning av respektive publicerings relevans för att 
marknadsföra platsen Luleå – låg, medel, hög eller ingen (för egna kanaler). Exempelvis har 
en artikel i lokalpressen om att Ice Music fått ny finansiering lägre relevans än en turismartikel 
med stor bild på Ice Music i La Repubblica. Egna och köpta kanaler har lägre relevans än 
förtjänade kanaler. 
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Org nr: 556260 9585 
Företaget innehar F-skattebevis 

För de källor vi känner till har vi lagt in potentiell räckvidd (antal besökare/läsare per dag) för 
de källor detta finns tillgängligt (ej bloggar och vissa utländska publikationer). 
 
Det totala värdet av publiceringarna beräknas till 1 000 000 kr under det senaste året. Detta 
baseras på en potentiell räckvidd (antal kontakter) på 9 380 000 personer och respektive 
publicerings relevans för att marknadsföra platsen Luleå. Detta är naturligtvis en grov 
uppskattning. 
 
All källdata finns i bifogad Excellista, kontakta gärna vår Planner David Granström på  
070-664 05 65 eller david.granstrom@vinter.se om ni har några frågor kring analysen. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2016-09-08

 
2016/940-2.4.3.3

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande angående ansökan om 
elitsponsring till Luleå Hockey avseende 
Riksserielaget/SDHL 2016-2017 
Ärendenr 2016/940-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kr i 

elitsponsring till Riksserielaget/SDHL-laget Luleå Hockey för säsongen 
2016-2017 i utbyte mot exponeringsytor. 

2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget.
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med tillväxtkontoret.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Hockey har inkommit med en ansökan gällande 300 000kr till 
elitsponsring för säsongen 2016-2017 för Riksserielaget/Svenska 
damhockeyligan (SDHL). Luleå Hockey erbjuder exponeringsytor som 
motprestation och medel anvisas från marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå Hockey arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå och är ett av Luleå
absolut starkaste varumärken. Luleå Hockey erbjuder följande
exponeringsytor som motprestation: 

 Exponering på digital sarg (4m) på sidan som exponeras i TV-
sändning.

 Exponering på 11st digitala displayer som finns över trappuppgångar.
 Helsidesannons i Luleå Hockeys matchprogram.
 Stor exponering på mediakuben.
 Exponering på matchställ.

Medel för sponsringen anvisas från marknadsföringsanslaget.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring Luleå Hockeys Riksserielag/SDHL.

Karl-Henrik Dagman
Ansvarig titel

Beslutet skickas till
Luleå Hockey
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2016-09-08

 
2016/939-2.4.3.3

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande om Luleå Hockeys ansökan om 
elitsponsring för SHL-laget 2016-2017
Ärendenr 2016/939-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. anslå 300 000 kr i elitsponsring till SHL-laget Luleå Hockey för

säsongen 2016-2017 i utbyte mot exponeringsytor.
2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget.
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med tillväxtkontoret.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Hockey har inkommit med en ansökan gällande 300 000kr
till elitsponsring för säsongen 2016-2017 för SHL-laget Luleå Hockey. Luleå
Hockey erbjuder exponeringsytor som motprestation och medel anvisas från
marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå Hockey arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå och är ett av Luleås
absolut starkaste varumärken. Luleå Hockey erbjuder följande
exponeringsytor som motprestation och medel anvisas från
marknadsföringsanslaget:

 Exponering på digital sarg (4m)
 Exponering på 11st digitala displayer som finns över trappuppgångar.
 Helsidesannons i Luleå Hockeys matchprogram.
 Stor exponering på mediakuben.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring Luleå Hockeys SHL-lag.

Karl-Henrik Dagman

Beslutet skickas till
Luleå Hockey
Tillväxtkontoret 
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2016-09-08

 
2016/1089-2.4.3.3

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande angående ansökan om 
elitsponsring från Luleå Basket 2016-2017
Ärendenr 2016/1089-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kr i 

elitsponsring till Luleå Basket för säsongen 2015-2016 i utbyte mot 
exponeringsytor.

2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget.
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med tillväxtkontoret.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket har inkommit med en ansökan gällande största möjliga belopp
till elitsponsring för säsongen 2015-2016. Luleå Basket erbjuder 
exponeringsytor som motprestation och medel anvisas från
marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå Basket ansöker om högsta möjliga ersättning i elitsponsring för 
säsongen 2015-2016 i utbyte mot följande exponeringsytor. 

 Exponering på matchdräkt (tröja) på både hemma -och bortaställ 
under matcherna i basketligan samt vid övriga cup- och 
träningsmatcher i damligan. 

 Exponering på digital skärm under samtliga matcher.
 Länk på Luleå Baskets hemsida (banner).
 Matchsponsor på matchen 2016-12-28. 
 Helsidesannons i Luleå Baskets matchprogram.
 I valet av namnbyte till Luleå Basket.

Tillväxtkontoret föreslår att medel anvisas från marknadsföringsanslaget.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring Luleå Basket

Karl-Henrik Dagman

Beslutet skickas till
Luleå Basket
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2016-09-08

 
2016/1031-2.4.3.3

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande angående BC Luleås ansökan om 
elitsponsring för 2016-2017
Ärendenr 2016/1031-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kr i 

elitsponsring till BC Luleå för säsongen 2016-2017 i utbyte mot 
exponeringsytor.

2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget.
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med tillväxtkontoret.

Sammanfattning av ärendet
BC Luleå ansöker om högsta möjliga ersättning i elitsponsring för säsongen 
2016-2017 i utbyte mot exponeringsytor, och medel anvisas från
marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
BC Luleå ansöker om högsta möjliga ersättning i elitsponsring för säsongen 
2016-2017 i utbyte mot följande exponeringsytor.

 Exponering på matchdräkt (hemma och bortaställ).
 Halvsidesannons i BC Luleå matchprogram.
 Länk på BC Luleås webbsida.
 Exponering på LED-skylt (54m).

Tillväxtkontoret föreslår att medel anvisas från marknadsföringsanslaget.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring BC Luleå 2016-2017 .

Karl-Henrik Dagman

Beslutet skickas till
BC Luleå
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN TILLDELNINGSBESKED 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-09-30

 
2016/1048-2.5.0.1

Juan Juan Lu

Upphandling av däck för tunga fordon
Ärendenr 2016/1048-2.5.0.1

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-04

 
2016/979-3.3.0.1

Mona Ejnestrand

Kommunledningsförvaltningens yttrande över lag om 
sprängämnesprekursorer
Ärendenr 2016/979-3.3.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ansvara för

tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i EU-förordningen 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer nr 98/2013 
följs inom kommunen.

2. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras mot bakgrund av 
detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Den 2 september 2014 implementerades EU-förordningen nr 98/2013 i svensk
lagstiftning genom lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Syftet med
lagen är att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa
allmänhetens tillgång till de kemikalier som framgår av bilaga 1 till 
EUförordningen. Bestämmelserna medför bl.a. krav på tillstånd för
privatpersoner vid hantering av dessa kemikalier samt krav på märkning och
rapportering för ekonomiska aktörer.

Av 6 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att kommunen ansvarar
för tillsynen över artikel 4.7 och artikel 5 i EU-förordningen. Kommunen ska
således se till att de ekonomiska aktörer som omfattas av bestämmelserna
kräver att privatpersoner uppvisar tillstånd vid förvärv, införsel, innehav och
användning av sprängämnesprekursorer. Kommunen ska även se till att de
ekonomiska aktörer som omfattas av bestämmelserna märker produkter
innehållande sprängämnesprekursorer som överstiger angiven mängd, om
avsikten är att tillhandahålla produkterna till privatpersoner. För att bedriva
tillsyn enligt denna lagstiftning får kommunen ta ut avgift.

Tjänsteskrivelsen har skickats till räddningstjänsten samt miljö- och
byggnadsförvaltningen för yttrande. Räddningstjänsten anser att det är mer
lämpligt att tillsynen hanteras av miljö- och byggnadsförvaltningen då 
hanteringen som ska granskas avser kemikaliehandel/kemikaliehantering. 
Räddningstjänsten påtalar även vikten av att ha rutiner för samordnad tillsyn 
mellan förvaltningarna.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppgett att de är positiva till att åta sig
kommunens tillsynsansvar enligt ovan nämnda lag.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-04

 
2016/979-3.3.0.1

Mona Ejnestrand

Beslutsunderlag
 Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer, KLF Hid 

2016.4279
 Lag 2014:799 om sprängämnesprekursorer, KLF Hid 2016.4280
 Förordning 2014:880 om sprängämnesprekursorer, KLF Hid 2016.4281

Mona Ejnestrand
Kommunjurist

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Arbetsmarknadsförvaltningen 2016-09-13

 
2016/74-04

Ulrika Hagström

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari- 
augusti 2016
Ärendenr 2016/74-04

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 
godkänna förvaltningens delårsrapport för perioden januari-
augusti år 2016.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har sammanställt sin delårsrapport för perioden januari-
augusti, se bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över 
Arbetsmarknadsförvaltningens måluppfyllelse. Utökningen inom 
flyktingområdet samt aviserade förändringar från regeringen har haft en stor 
inverkan på förvaltningens verksamhet under perioden. En stor del av 
förvaltningens utvecklingsmål riktar sig till insatser för personer med 
utländsk härkomst. I övrigt består materialet av måluppföljning av styrkort 
samt uppföljning av intern kontroll 

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport januari till augusti 2016 

(bilaga)

Ulrika Hagström
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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••• Delårsrapport 2

Arbetsmarknadsförvaltningen
Jan - aug 2016
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Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för uppföljning period 2 2016 1(9) 

1 Verksamhetens måluppföljning 

Utökningen inom flyktingområdet samt aviserade förändringar från regeringen har haft en stor 

inverkan på förvaltningens verksamhet under perioden. I början av 2016 togs alla ensamkommande 

barn hem till kommunen, vilket ger goda förutsättningar att ställa om verksamheten utifrån sänkta 

ersättningsnivåer. Arbetet med att bli sverigeledande inom integration har påbörjats. I dagsläget är 

bostadsbristen påtaglig för mottagandet av nyanlända. En styrgrupp har bildats med uppdrag att 

samordna bosättningsuppdraget. 

För att tillvarata och bygga vidare på utrikesföddas kompetenser arbetar förvaltningen med att utveckla 

samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden. Ali projektet är en 

särskild satsning för att stödja ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden. Projektet Bazar som 

riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har påbörjats. 

Vuxenutbildningen startar under hösten en yrkesutbildning med språkstöd inom bygg och anläggning. 

Utvecklingen av jobbprocessen fortsätter för att fler personer som får en arbetsmarknadsinriktad insats 

ska gå till jobb eller studier. Ytterligare en jobbagent har rekryterats för att stödja arbetsgivare i sin 

rekrytering samt för att bättre matcha ut deltagare till arbetsmarknaden. En EU ansökan kommer lämnas 

in under september som syftar till att bättre tillvarata den arbetskraft och kompetens som finns inom 

målgruppen utrikesfödda. Projektet Bazar som har startat under våren som riktar sig till utrikesfödda 

kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har påbörjats. Genom extra stöd och utbildning 

ska kvinnorna utvecklas och på så sätt kan komma närmare egen försörjning. En särskild satsning på 

försörjningsstödstagare har påbörjats i syfte att bryta utanförskapet och förbättra möjligheterna till 

etablering på arbetsmarknaden. Samverkan sker med socialförvaltningen för att fylla alla platser i 

projektet. 

Vuxenutbildningens arbete har fokuserat på tillgänglighet och möjliggörande för personer som av olika 

anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera. Tillgänglig 

information för målgruppen kortutbildade och forum för möten har skett. Avtal inom en stor bredd av 

utbildningar finns med externa anordnare, vilket ger stora möjligheter för den enskilde eleven. Avtalen 

ger möjlighet för stödjande strukturer såsom bland annat individuella kartläggningar, orienteringskur-

ser. Uppsökande verksamhet riktad till personer med rätt att studera inom Särskild utbildning för vuxna 

genomförs. Nya former för uppsökande verksamhet mot unga planeras och rekryteringen av två unga 

för uppsökande verksamhet har påbörjats. Utbildningskontrakt har införts i samverkan med 

Arbetsförmedlingen och är en insats riktad mot personer som inte fullgjort gymnasiet. I dagsläget har ett 

30 tal personer utbildningskontrakt i kommunen. 

Förvaltningen har påbörjat ett förbättringsarbete kring kvalitetsuppföljning. Kvalitetsorganisation för 

förvaltningen är framtagen. Uppdraget för perioden har varit att se över förvaltningens statistik och 

nyckeltal för att förbättra mätningarna och utveckla brukarfokus. 

Insatser görs för att stärka chefers förutsättningar. Inom Integrationsavdelningen är en organisations-

översyn som omfattar chefers förutsättningar genomförd och en handlingsplan är framtagen. 

Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med fokus på krisplaner och genomgång 

av de föreskrifter som berör verksamheten. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens resultat för perioden är ett överskott på 3818 tkr. Prognosen är ett 

överskott på 1751 tkr 
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2 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 116 884 179 700    

Verksamhetens kostnader -178 877 -276 670 Nettoinvestering 465 700 

Kapitalkostnader -343 -510    

Nettokostnader -62 336 -97 480    

Kommunbidrag 66 154 99 231 Årsbudget  1 700 

Resultat 3 818 1 751 Avvikelse  1 000 

  

Periodutfall 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar för perioden ett överskott med 3 818 tkr. Överskottet 

fördelar sig enligt nedan 

Ledning och stab: överskott 178 tkr 

Vuxenutbildningen: överskott 3 822 tkr inom köpta utbildningar och gymnasievux. En del stora 

kostnader för externt köpta utbildningar faktureras halvårsvis så överskottet beräknas bli lägre vid årets 

slut. Arbetsmarknadsavdelningen: underskott 329 tkr pga. lägre intäkter från Arbetsförmedlingen än 

budget. 

Projekt och utvecklingsavdelning: överskott 147 tkr i projekt. 

Prognos 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett överskott för år 2016 på 1 750 tkr. Verksamheternas 

prognostiserade överskott fördelar sig enligt nedan 

Ledning och stab: överskott 70 tkr. 

Vuxenutbildningen: överskott 1 900 tkr inom köpta utbildningar och gymnasievux. 

Arbetsmarknadsavdelningen: underskott 590 tkr pga. lägre intäkter från Arbetsförmedlingen än budget. 

Projekt och utvecklingsavdelningen: överskott 370 tkr i projekt som avslutas. 

Investeringarna beräknas bli 1 mkr lägre än budget eftersom investeringar i fordon utgått. 
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3 Styrkort  

3.1 SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda satsningar på utrikesfödda. 

 Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med 
syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, arbetsmarknad och 
arbetsliv. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 
att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 
arbete eller studier. 

 Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka 
etableringen på arbetsmarknaden och underlätta 
kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk 
härkomst är prioriterade. 

 Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen 
för start och uppväxt för alla. 

 Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå. 

 Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande. 

 Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka 
antalet som går till arbete eller studier. 

 Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare. 

3.2 SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Se över brukarundersökningar och utveckla 
brukarorienteringen i förvaltningen. 

 Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom 
utvalda områden. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service 

 Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom 
integrationsområdet. 

 Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av 
jobbprocessens aktiviteter. 
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3.3 MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till 
ett gott ledarskap. 

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska 
hälsodiplomeras. 

 Insatser för att sänka sjukfrånvaron. 

3.4 EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

4 Analys  

4.1 SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda satsningar på utrikesfödda. 

Under perioden har utveckling av jobbprocessen fortsatt. 
Utvecklingsområden som genomförs är ökad matchning av 
deltagare mot arbetsmarknaden, bättre anpassning av verksamheter 
mot arbetsmarknadens behov samt förbättrad uppföljning av 
resultat. 

Under perioden har 389 personer avslutats. Av dessa har totalt 83 
personer avslutats till osubventionerat arbete, subventionerat arbete 
utanför kommunen eller studier. Föregående år avslutades samma 
period 457 personer varav 126 personer avslutades till 
osubventionerat arbete eller studier. Andelen som avslutats till 
osubventionerat arbete eller studier har minskat från 27,6% till 
21,3%. 

 Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med 
syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, arbetsmarknad och 
arbetsliv. 

Inga insatser har påbörjats, avvaktar beslut om ny mötesplats för 
unga i Luleå. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. Nya former för uppsökande verksamhet mot unga har tagits fram i 
DUA (Delegation för unga till arbete) överenskommelsen. 
Rekryteringen av två unga för uppsökande verksamhet har 
påbörjats. Nya former för uppsökande verksamhet inom ramen för 
särvux har påbörjats av vuxenutbildningen 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 
att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 
arbete eller studier. 

Ali projektet som är en särskild satsning för att stödja 
ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden genom att ge 
utökad vägledning och arbetsmarknadskunskap till målgruppen 
pågår. Projektet kommer under året att utvärderas och ligga till 
grund för nya arbetsmetoder för att främja ensamkommande barn 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

och ungas väg till arbete eller studier. 

 Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka 
etableringen på arbetsmarknaden och underlätta 
kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk 
härkomst är prioriterade. 

Resurser har frigjorts och en jobbagent som ska arbeta mot 
arbetsgivare med introduktion/handledning av bl.a. utrikesfödda 
som ett stöd i breddad rekrytering har anställts. Tillsammans med 
personalkontoret har utvecklingen av intensiv SFI för att underlätta 
etableringen påbörjats. I maj genomfördes en rekryteringsinsats i 
samarbete med Arbetsförmedlingen för målgruppen utrikesfödda. 

Förvaltningen har även för avsikt att vid nästa ESF utlysning söka 
ett EU projekt med intentionen att utveckla samverkansformer för 
att öka etableringen för personer med utländsk härkomst. 

 Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen 
för start och uppväxt för alla. 

Arbetsmarknadsförvaltningen deltar i arbetsgrupper för 
utvecklingsplan på området Råneå samt Hertsön. Utifrån dessa 
utvecklingsplaner genomför förvaltningen insatser. För närvarande 
ses Råneservice insatser över i Råneå samt Hertsö hjärtpunkt drivs 
på Hertsön. 

 Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå. Yrkesutbildning inom bygg och anläggning med språkstöd startar i 
september samt arbete pågår att utveckla nya yrkesutbildningar för 
målgruppen för projektet BaZar.  I samverkan med Sunderby 
folkhögskola kommer en städutbildning att starta för deltagarna. 

 Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande. Förslag till revidering av samordningsuppdraget har tagits och 
samordningsuppdraget har flyttats till ordinarie verksamhet. 

 Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka 
antalet som går till arbete eller studier. 

Genom DUA överenskommelsen har utbildningskontrakt införts. 
Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och 
kommunen genomför gemensamt. I dagsläget har ett 30 tal personer 
utbildningskontrakt i kommunen. Insatser för att få fler till 
lärlingsutbildning har också påbörjats. 

 Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare. Lulemodellen som innebär att försörjningsstödtagare får en 
anställning i kommunen under ett år har påbörjats. Insatsen är 
försenad och har ett lägre antal deltagare än beräknat, vilket gör att 
vissa aktiviteter har varit svårt att genomföra. I projektet BaZar 
genomför vuxenutbildningen särskild svenskundervisning för 
utlandsfödda kvinnor. 

4.2 SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Se över brukarundersökningar och utveckla 
brukarorienteringen i förvaltningen. 

Inga insatser har gjorts under perioden. 

 Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom 
utvalda områden. 

Jämställdhetsutbildning är genomförd på de flesta enheter. Alla 
avdelningar ska ha tagit fram analysområden till den sista 
september. Analyserna genomförs under oktober- november. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

Kvalitetsorganisation för förvaltningen är framtagen. Förvaltningens 
interna kvalitetsnätverk har utifrån Luleå kommuns övergripande 
kvalitetsarbete i uppdrag att se över det interna kvalitetsarbetet i 
förvaltningen. För närvarande prioriteras att se över vilka 
indikatorer och nyckeltal förvaltningen ska använda sig av, samt 
utveckling av rutinerna kring mätningarna. 

 Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom 
integrationsområdet. 

Framtagande av indikatorer och nyckeltal är påbörjat av 
förvaltningens kvalitetsnätverk. Under hösten prövas mätetal från 
SKL som kan vara relevanta för Integrationsmålet 

  

  

 Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av Mått för jobbprocessens aktiviteter är framtagna under 2015. 
Utveckling av systemet för arbetsmarknadsåtgärder är påbörjad och 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

jobbprocessens aktiviteter. de nya funktionerna beräknas kunna börja användas i oktober. 
Eventuellt kommer även qlikview att kopplas till systemet. 

4.3 MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomgång av alla AFS:ar och framtagande av handlingsplaner 
pågår i förvaltningen. Alla chefer har fått en genomgång i de nya 
AFS:arna samt kränkande särbehandling. Alla verksamheters 
krisplaner gås igenom under året. 

 Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till 
ett gott ledarskap. 

Inom Integrationsavdelningen är en organisationsöversyn 
genomförd. Den omfattar även chefers förutsättningar. Översynen 
kommer bl. a att innebära införande av ny beredskapsorganisation 
och att rutiner kring administrativt stöd för chefer ses över. 

Under perioden har arbetslagsutvecklande insatser med 
handlingsplaner genomförts för arbetsgrupper på 
vuxenutbildningen samt på vissa boenden för ensamkommande 
barn. 

En utbildningsinsats inom resultatstyrning och mätmetoder för 
personal i ledande befattning planeras i oktober. 

 Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska 
hälsodiplomeras. 

Alla avdelningar har gått igenom arbetsmaterialet för diplomerad 
hälsofrämjande arbetsplats. Åtgärder för att uppfylla alla kriterier 
genomförs under hösten. 

 Insatser för att sänka sjukfrånvaron. Förvaltningens frisknärvaro har i jämförelse med föregående år ökat 
från 72,9% till 77,9%. Sjukfrånvaron har för perioden ökat från 5,2 % 
till 6,2 % i jämförelse med föregående år. Ökningen beror främst på 
att den långa sjukfrånvaron ökat. På arbetsmarknadsavdelningen är 
sjuktalen för de på Beredskapsavtalet höga. Vad gäller 
Integrationsavdelningens sjukfrånvaro finns det ett klart samband 
till den snabba utökningen av verksamheten för ensamkommande 
barn, den påfrestning detta innebär och sjuktalen. 

För personer på arbetsmarknadsåtgärder har ett särskilt hälsospår 
införts. Särskilda insatser kring hälsa pågår på 
integrationsavdelningen. Genomgång av alla långtidssjukskrivna är 
genomförd. 

4.4 EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Resultatet för perioden är ett överskott på 3,8 mkr. Prognosen för 
Arbetsmarknadsförvaltningen är ett överskott på 1,7 mkr 

 Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt. Ett EU projekt med intentionen att utveckla samverkansformer för 
att öka etableringen för personer med utländsk härkomst som 
kommer att sökas vid nästa ESF utlysning. 

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

Kvalitetsorganisation för förvaltningen är framtagen. Förvaltningens 
interna kvalitetsnätverk har utifrån Luleå kommuns övergripande 
kvalitetsarbete i uppdrag att se över det interna kvalitetsarbetet i 
förvaltningen. För närvarande prioriteras att se över vilka 
indikatorer och nyckeltal förvaltningen ska använda sig av, samt 
utveckling av rutinerna kring mätningarna. 
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5 Intern kontroll   

Fortfarande är en del kontroller försenade pga. de störa förändringarna inom integrationsområdet. Alla kontroller 

kommer dock hinnas med under året. 

Status   Kontrollmoment Senaste analys 

  Vårdplaner 
genomförandeplaner 
ensamkommande barn  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll har gjorts av alla barn som under kontrolltidpunkten var 
placerad på något av arbetsmarknadsförvaltningens boenden. Av 
197 barn hade 172 barn genomförandeplaner 25 barn saknade helt 
genomförandeplaner. Det fanns klara skillnader mellan boendena. 
Det fanns boenden där alla placerade har en genomförandeplan och 
där dessa är uppdaterade under året och .det fanns boenden där 
placerade saknade genomförandeplan, där den inte var komplett 
ifylld, eller där det var länge sedan dessa blivit uppdaterade. Av de 
172 placerade som har en handlingsplan är det 128 som har en 
genomförandeplan uppdaterad under 2016 enligt systemet. 
Handlingsplanerna har sällan fastställts i systemet vilket gör att det 
är svårt att bedöma hur uppdateringarna skett och när. Någon 
gemensam dokumenterad rutinbeskrivning för hur 
genomförandeplaner ska dokumenteras finns ej. Däremot har 
enskilda boenden dokumenterade rutiner. 

Åtgärder: 

Ta fram gemensam dokumenterad rutin för hur genomförande 
planer ska dokumenteras. 

Utbildningsinsatser i systemet bör ske så alla som ska dokumentera 
vet hur det ska utföras. 

Ytterligare kontroll bör ske under året för att fastställa om 
förbättringar skett 

  

  Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll utskickad men resultatet sammanställs under september. 

Åtgärder: 

  Kontroll av rutiner kring 
avvikelsehantering på 
boendena för 
ensamkommande barn  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll genomförs under hösten. 

Åtgärder: 

  Kontroll av 
utvecklingsplaner för 
personer på 
arbetsmarknadsinriktade 
insatser  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll utskickat men resultatet sammanställs under september. 

  

Åtgärder: 

  Kontroll av individuella 
studieplaner på 
vuxenutbildningen  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll genomförs under hösten 

  

  

  Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad 
statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

Könsuppdelad statistik finns för alla verksamhetsområdena 
flyktingmottagning vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 
Förvaltningen har som mål i styrkortet att jämställdhetsanalyser ska 
göras på alla avdelningar. Jämställdhetsanalyserna ska vara gjorda 
senast 31/10. 

  

Åtgärder: Kontroll görs i slutet av året att jämställdhetsanalyser 
genomförts. 
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Status   Kontrollmoment Senaste analys 

  Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Försenade betalningar har under perioden minskat till 8,3 % av 
antalet fakturor och 9,7 % av fakturabeloppen i jämförelse med 
föregående år då försenade betalningar var 13,4% av antalet fakturor 
och 18,2% av fakturabeloppen. Förvaltningen har infört rutiner för 
fakturacentralen som innebär att varje vecka kontrolleras vem som 
har förfallna fakturor och särskilda påminnelser skickas ut. Detta har 
medfört att förfallna fakturor har minskat. Särskild 
fakturakontrollantutbildning och rutiner som gör att 
fakturakontrollant med kort varsel kan få en utbildning har införts. 

Åtgärder: Fortsatta kontroller för att få ner andelen förfallna fakturor 
ytterligare. 

  

  Kontrollera rutiner kring 
återsökningar av bidrag från 
Migrationsverket.  

Resultat och noterade avvikelser: 

Rutiner finns för återsökningar av bidrag från Migrationsverket. 
Rutinerna är dock anpassade för situationen då anvisade personer 
från Migrationsverket placeras på en ledig plats i ett av 
förvaltningens boenden. Inga rutiner finns mellan 
socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för situationen 
där personer på brist av plats först placeras utanför kommunen i 
annat HVB hem eller familjehem för att sedan placeras i eget boende 
i kommunen. 

Den komplicerade situationen med asylsökande som haft olika 
placeringar och mängden av personen som ska återsökas för har gjort 
att förvaltningen tidsmässigt ligger efter med återsökningarna. 

Åtgärder: 

Kommunövergripande anvisningar om återsökningar av medel från 
Migrationsverket bör tas fram. Förvaltningen bör uppdatera 
rutinerna för återsökning samt avstämma dessa med 
socialförvaltningen. Återsökningarna bör prioriteras för att komma i 
fatt tidsplanen. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-09-20

 
2016-1171

Mats Karlsson

Kommunledningsförvaltningens delårsuppföljning 
januari-augusti 2016
Ärendenr 2016-1171

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
delårsrapport för januari till augusti 2016.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret redovisar bifogat underlag till delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin delåruppföljning för perioden januari-
augusti 2016 enligt bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande 
beskrivning över kommunledningsförvaltningens olika uppdrag och 
måluppfyllelse. Förvaltningen har en centralt samordnande roll, vilket 
återspeglar sig i de mål som satts upp. Materialet avslutas med uppföljning 
rörande intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens delårsrapport januari till augusti 2016
 (bilaga)

Mats Karlsson
 
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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2 
 

1. Uppdrag/verksamhet 

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och 

ambitioner. Förvaltningens olika kontor har till uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och vara 

pådrivande och stödjande samt rådgivande för förvaltningar och bolag i deras strategiska arbete. 

Förvaltningen har även i uppgift att följa upp organisationens arbete för kommunstyrelsens mål. 

 

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av 

processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. 

I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, 

redovisnings- och inköpsområdet. Kontoret har via inköpsavdelningen ett koncernövergripande 

samordnat ansvar för kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. Kontorets 

ansvarar även för samordning av kommunens övergripande kvalitetsarbete och den strategiska 

styrprocessen.  

 

IT-kontoret kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr 

kommunens dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att stimulera, 

stödja och medverka till förvaltningarnas utveckling så att dessa kan nyttja IT som en strategisk 

resurs i allt högre grad. Kontoret ansvarar även för åtgärder och aktiviteter inom IT-området som 

leder till helhetssyn och samordning, tillgänglig och driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, 

ökad service till medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. IT-kontoret ansvarar 

också för samordningen av den gemensamma e-nämnden, vars uppdrag är att driva 

utvecklingsfrågor inom e-förvaltning och som f n består av 13 kommuner i Norrbotten. 

 

Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för 

hela ärendekedjan i kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret har en 

styrande och en stödjande funktion gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska 

beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt till övriga förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet 

ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar och bildsamlingar. Kansliet 

administrerar de allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar.  Konsumentvägledningen 

erbjuder stöd och rådgivning inom området. Överförmyndarexpeditionen hanterar 

ställföreträdarskap för de som har behov av god man/förvaltare och tillhandahåller även budget- och 

skuldrådgivning.  

 

Kommunikationskontoret ansvarar för att utveckla Luleå kommuns kommunikation och 

marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar kommun-övergripande 

informationsmaterial, ger mediestöd till politik och kommunledning samt ansvarar för att 

administrera och utveckla kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för 

internservice och tryckeri, central kundtjänst samt medborgarkontoret i Råneå. 

 

Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det samlade 

arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via samordning och utveckling av övergripande HR-processer i 

enlighet med antagen HR-strategi. Kontoret erbjuder service och stöd via sina specialistkompetenser. 

Kontoret skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i 

syfte att skapa kundnytta för verksamheterna. 
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Samhällsutvecklingskontoret koordinerar arbetet för en hållbar samhällsutveckling i Luleå. Kontoret 

stödjer, driver på och följer upp kommunens arbete för att nå Vision Luleå 2050. På 

Samhällsutvecklingskontoret finns en samlad kompetens i frågor som rör socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Kontoret har ett strategiskt ansvar för att i olika sammanhang 

betona helhetssyn, systemtänkande och långsiktighet. Våra uppdrag kan handla om ämnen som 

jämlikhet, demokrati, energi, klimat, biologisk mångfald, infrastrukturer och markanvändning. Vi 

analyserar förslag till förändring, identifierar behov av förbättring, söker resiliens och verkar som 

kunskapsstöd. Detta som del i det koncerngemensamma arbetet med att genomföra sex program för 

att nå Vision Luleå 2050, vår översiktsplan. 

 

 

Tillväxtkontoret ska stödja, driva och strategiskt verka för tillväxt inom näringslivet, stärka det 

internationella samarbetet, marknadsföra Luleå och verka för tillväxt på landsbygden. 

Kontoret samordnar det internationella arbetet och EU-frågor. Viktiga samarbetspartners är Luleå 

tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB. Avgörande för Luleås tillväxt är 

samarbetet med Luleåregionen, länet, Bottenviksbågen, Kina och Austin. 
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2. Måluppföljning 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju 

kontor med uppdrag enligt ovan. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och 

planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål är påbörjade och ett 

genomfört. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 60 344 84 631    

Verksamhetens kostnader -244 286 -363 421 Nettoinvestering 18 118 20 150 

Kapitalkostnader -8 609 -13 068    

Nettokostnader -192 551 -291 858    

Kommunbidrag 196 650 295 035 Årsbudget  6 200 

Resultat 4 099 3 177 Avvikelse  -13 950 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott mot budget för perioden januari – augusti 

2016 med 4,1 mkr. Överskottet består av ett flertal över- och underskott. Större avvikelser är att 

anslaget för kollektivtrafik uppvisar ett överskott på + 2,4 mkr, men även att ett flertal anslag bl.a 

projektanslag mm visar på ej förbrukade anslag. Verksamheterna för facklig verksamhet +0,7 mkr, 

hälsofrämjande insatser +0,6 mkr, marknadsföring m.fl verksamheter visar på periodöverskott medan 

verksamheter såsom överförmyndarnämnden visar på periodunderskott med -3 mkr.  

Prognosen för helåret är ett överskott med +3,2 mkr. Överskott prognostiseras för anslaget för 

Teknikens hus med 1,0 mkr samt för kollektivtrafiken med 1,3 mkr. Underskott prognosticeras för 

Samhällsutvecklingskontoret med - 1,4 mkr på grund av ökade kostnader i samarbetet med Luleå 

Tekniska Universitet och Nordkalotten. 

Avvikelsen i KLF:s investeringar beror till största del på barn- och utbildningsförvaltningens 

inplanerade digitalisering beslutats att ske genom IT-kontorets datortjänst, så har IT-kontoret 

investerat närmare 17 mkr ytterligare för deras räkning. De betalar hela kapitalkostnaden, så för IT-

kontoret är investeringen kostnadsneutral. 
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3. Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys 

 Fler ska välja Luleå som bostadsort 

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad 

 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna 

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
Kommunkompassen 

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete 

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service 

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer 

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster 

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap. 

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen 

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Resultat > 0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys 

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF 
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4. Analys  

SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys Arbetet med att genomföra aktiviteter utifrån programmålsanalys 
fortgår, t.ex insatser för unga, ökad mångfald, ökad sysselsättning 
och tillväxt, internationellt samarbete, marknadsföring av platsen 
Luleå. 

 Fler ska välja Luleå som bostadsort Fyra nya markanvisningar för bostäder lyfts till beslut och ett antal 
är under handläggning. En ny prognos över bostadsbehovet till och 
med 2020 är framarbetad. Särskilda insatser för bostadsförsörjning 
till nya svenskar/kommunmedborgare pågår. 

Samarbetet inom Luleåregion har bland annat anordnat 
mässor/utställningar i Stockholm i syfte att rekrytera personal till 
Luleåregionen. Insatser för ökad folkbokföring bland studenter har 
genomförts. Material för platsmarknadsföring för att använda i 
samband med rekrytering är under framtagande. 

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad KF har fattat beslut om strategier för medborgardialog. 
Dialogprocessen är kartlagd och ett antal utbildningar riktat till 
förtroendevalda och tjänsteutövare är genomförda. 

SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna 

Arbetet med översyn har genomförts och en tidsplan för 
genomförande är framtagen. 

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
Kommunkompassen 

Förvaltningen har identifierat områden som lämnats till det 
övergripande arbetet med handlingsplan. 

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete Arbete med kvalitetshandbok pågår. 

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer IT-kontoret tar fram förutsättningar för att införa SLA (Service Level 
Agreement). En utbildningsinsats har genomförts rörande 
skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar skyndsamt. 

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

Kontoren genomför dialoger med förvaltningar och bolag enligt 
fastställd turordning. KLF genomför ingen samlad undersökning. 
IT-kontoret har genomfört mätning angående "Total IT 
performance". Analys pågår. Ekonomikontoret planerar genomföra 
kundmätning under andra halvåret. 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster Exempel på införda/påbörjade tjänster är: nytt 
upphandlingssystem, digital signering, digital blankett för 
användare i Raindance, byapeng, företagsregister och 
föreningsregister. 

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

Flera kontor har genomfört/planerar genomföra insatser i 
anslutning till det som ingår i CEMR. Arbete med att könsuppdela 
statistik pågår. 

Tillväxtkontoret har initierat en jämställdhetsutbildning för det egna 
kontoret, Kommunikationskontoret, upphandlade fotografer och 
kommunikationsbyråer. Kontoret har gjort studiebesök/utbildning 
hos LTU kring jämställdhet, deltagande vid jämställdhetsdagarna i 
Malmö. Kampanjen "Kvinnor som förebilder "har pågått i sociala 
medier fram till maj, därefter på Luleå.nu. 
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MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap. 

Löpande dialoger med samtliga chefer sker inom förvaltningen. 

 Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen Sjuk- och frisknärvaron följs upp löpande och tas upp i 
medarbetarsamtal. Olika specifika aktiviteter för att befrämja 
medarbetarnas hälsa inplanerade kontorsvis. 

KLF-totalt per 160831 (jämfört med 150831) 

Sjukfrånvaro: 3,2 % (3,3 %) - Under 4 % är målet 

Frisknärvaro: 87,6 % (78,8 %) - Minst 75 % är målet 

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät Kontoren har tagit fram handlingsplan och/eller pekat ut 
aktiviteter. 

 

EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Resultat > 0 Prognosen för helåret är ett överskott med +3,2 mkr. Överskott 
prognostiseras för anslaget för Teknikens hus med 1,0 mkr samt för 
kollektivtrafiken med 1,0 mkr. Underskott prognosticeras för 
Samhällsutvecklingskontoret med - 1,4 mkr på grund av ökade 
kostnader i samarbetet med Luleå Tekniska Universitet och 
Nordkalotten. 

 Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys Rapportunderlag är upprättat och intervjuer med förvaltningarna 
vidtar under vecka 40. 

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF Den samordnade administrationen för KLF har genomförts för de 
beslutade delarna (ekonomiadministration, lönehantering, inköp, 
posthantering och diarieföring). Deltagande i det övergripande 
arbetet med översyn administration och kundtjänst har skett. 
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5. Intern kontroll 

 

    Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

  Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade 
avvikelser: 

Inga avvikelser noterade. 

Åtgärder: 

APT-material som ska kunna 
användas av samtliga 
arbetsgrupper inom 
kommunen är under 
framtagande. 

12 

  Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade 
avvikelser: 

En struktur är under 
framarbetande. 

Åtgärder: 

Arbete och uppföljning sker 
fortlöpande. 

12 

  Säkerställa att det finns 
förattesterade 
beställningsunderlag till 
leverantörsfakturorna  

Resultat och noterade 
avvikelser: 

Elektroniska underlag 17 % 
jämfört med 11 % 2015 

Åtgärder: 

Inköpssamordnaren för KLF 
kommer att ha träffar med 
behöriga beställare för att öka 
medvetenheten. 

12 

  Försenade betalningar  Resultat och noterade 
avvikelser: 

Tendensen är att antalet 
försent betalda fakturor 
minskar för samtliga kontor. 

Åtgärder: 

Fortsatt bevakning. 

12 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Budgetberedningen 2016-09-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 21

Luleå kommuns delårsrapport  2016-08-31 samt justering av 
kommunbidrag 2016
Ärendenr 2016/1117-1.3.3.1

Budgetberedningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Luleå kommuns 

delårsrapport per 2016-08-31.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 9 000 tkr till 

kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens driftbudget för 
2016 för genomförande av projektet Samordning av relevanta 
stödprocesser och kundservice att finansieras genom att minska det 
budgeterade resultatet för 2016.

3. Kommunfullmäktige beslutar att justera kommunbidragen för 2016 för 
stadsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen enligt bilagan 
Justering av kommunbidrag 2016.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 2016-08-31
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets andra delårsrapport (se bilaga). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2016-2018) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas styrkort samt ekonomisk
redovisning.

Periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 234
mkr vilket är 169 mkr bättre än budget. Kommunens olika verksamheter visar
ett periodresultat i jämförelse med budget på +45 mkr. Det är ett saldo av
förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget. Övriga 
större förändringar som kan nämnas är nettot av skatteintäkter och generella 
statsbidrag vilket visar -12 mkr sämre än budget, saldot av finansiella intäkter 
och kostnader är +30 mkr bättre än budget. Förändring av 
semesterlöneskulden inkl andra lönekostnader visar tillsammans ett bättre 
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resultat i jämförelse mot budget med +59 mkr och realisationsvinster från 
försäljning av tomrätter visar på +33 mkr bättre än budget. Övriga poster 
uppgår till +14 mkr bättre än budget.

Årsprognos
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat 
på 90 mkr vilket är ca -7 mkr sämre än budget. Nämndernas prognos ger en 
avvikelse mot budget som uppgår till +16 mkr. Avvikelsen mot budget beror 
till största delen på lägre skatteintäkter och generella statsbidrag med 22 mkr, 
ökade pensionskostnader med 11 mkr samt ökade avskrivningar med 8 mkr. 
Detta möts bland annat av minskade lånekostnader i jämförelse mot budget 
på 19 mkr. Prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 633 mkr. Tre 
av fyra av de finansiella målen beräknas uppnås, det som avviker är
nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag som 
prognostiseras uppgå till 15 % vilket enligt målet ska ligga på 10% eller lägre.

Projektet Samordning av relevanta stödprocesser och kundservice
En förstudie avseende stödprocesser och kundservice har genomförts under 
våren och sommaren 2016. Förstudien visar att kommunkoncernen genom att 
samordna stödprocesserna kan uppnå väsentliga effektiviseringar. Målet är att 
år 2020 ha samordnat relevanta delar av kundservice och stödprocesser inom 
kommunkoncernen. Arbetet ska ske stegvis och bidra till medborgarnytta, 
effektivitet och kvalitet. Beslut om ett genomförandeprojekt tas i ett separat 
ärende. 

Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 15 000 tkr under perioden 2016-
10 -- 2019, fördelat på personalresurser för utvecklingsledning med 8 000 tkr, 
konsulttjänster med 3 000 tkr och för utveckling av systemstöd dels med 3 000 
tkr som systeminvestering och dels med 1 000 tkr för 
implementeringskostnader. Effektiviseringar under perioden förväntas 
därutöver kunna bidra med att sänka den totala projektkostnaden. 
Ambitionen är att delfinansiera projektet med 3 000 tkr. Förslaget är därför att 
tillskjuta totalt 9 000 tkr till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens 
driftbudget för att finansiera projektet Samordning av relevanta stödprocesser och 
kundservice och tillskottet föreslås finansieras genom att minska det 
budgeterade resultatet för 2016. Investeringsutgiften uppkommer först under 
2017 och kommer därför att inarbetas i den strategiska planen för 2017-2019. 

Utvecklingsarbetet förväntas när det är fullt genomfört leda till en minskad 
kostnadsmassa till bibehållen eller förbättrad kvalitet. Ambitionen är att 
minska kostnaderna med 10 000 tkr årligen från och med år 2020. I projektet 
ingår även att definiera hur hemtagning ska ske.
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Sammanträdet
Ekonomikontoret och representant från samhällutvecklingskontoret föredrar 
ärendet. Några redaktionella ändringar kommer att göras i delårsrapporten 
till protokollet de är:

 Sidan 27, Räddningstjänst ska klassificeras om från röd till grön under 
målområde ”bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag”.

Ändringarna kommer att vara inarbetade i bilaga ”Luleå kommuns 
delårsrapport 2 2016 rev”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att budgetberedningen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Luleå kommuns delårsrapport 2 2016 rev
Luleå kommuns delårsrapport 2 per 2016
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Justering av budgetramar 2016

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Inledning 
Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala bolagens bidrag till 
kommunstyrelsens måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både uppföljning av helheten 
(kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort). Strukturen för 
delårsrapporten bygger på kommunens styrmodell med fyra perspektiv: Samhälle, Service, Medarbetare 
samt Ekonomi. Ett viktigt resultat av denna samverkan är att de fyra perspektiven gemensamt bidrar till 
att hitta mål för hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Dessa områden måste finnas i alla 
perspektiv. 

Rapporten är indelad i tre avsnitt:
Förvaltningsberättelse januari-augusti
I förvaltningsberättelsen presenteras omvärldsfaktorer i respektive perspektiv 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.

Analys - Måluppföljning kommunstyrelsens styrkort 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till att de 
gemensamma målen (kommunstyrelsens mål) uppnås. Detta presenteras i fyra perspektivanalyser. 
Perspektivanalyserna är grundade på kommentarer som nämnder och bolag lämnat in avseende 
bedömda effekter av planerade, pågående eller genomförda aktiviteter som stödjer kommunstyrelsens 
mål i de fyra perspektiven.  

Måluppföljning nämndernas och bolagens styrkort
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 
nämndens hemsida. 
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Intern kontroll 
Målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i 
förhållande till fastställt uppdrag och mål. Parallellt med de fastställda utvecklingsmålen i styrkortet ska 
den interna kontrollen tillse att den löpande verksamheten följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal 
som gäller. En förutsättning för ständiga förbättringar är en fungerande intern kontroll.

I likhet med kommunens styrmodell följs den interna kontrollen upp på både kommunstyrelse och 
nämndnivå. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll. I detta åligger att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Det är alltid 
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar 
ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, utforma regler och anvisningar för 
den interna kontrollen anpassad till respektive nämnds organisation. Eftersom kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för den interna kontrollen är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljning av 
internkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan om det föreligger 
särskilda skäl ålägga nämnden obligatoriska kontrollmoment.

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga verksamheter ska ha tre obligatoriska kontroller under 2016. 
Dessa är, informationssäkerhet, könsuppdelad statistik och försenade betalningar. Utöver de obligatoriska 
kontrollerna är de verksamhetsspecifika kontrollerna i fördelade över styrmodellens fyra perspektiven 
enligt följande:

Antal
Nämnd/förvaltning Samhälle Service Medarbetare Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen 0 0 0 1

Arbetsmarknadsförvaltningen 1 4 0 1

Räddningstjänsten 0 2 0 0

Barn- och utbildningsnämnden 2 1 0 1

Fritidsnämnden 0 1 1 0

Kulturnämnden 0 1 0 1

Miljö- och byggnadsnämnden 2 1 1 0

Socialnämnden 1 10 0 0

Stadsbyggnadsnämnden 2 0 2 5

Luleå Energi AB Koncernen 0 0 0 0

Lulebo AB 0 0 0 0

Luleå Lokaltrafik AB 0 0 0 0

Luleå Renhållning AB 0 10 0 0

Luleå Hamn AB 0 0 0 0

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 0 0 0 0

Kronan Exploatering AB 1 0 0 0

Sammantaget 9 30 4 9
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Förvaltningsberättelse januari – augusti

Samhälle
Samhällsperspektivet syftar till att göra prioriterade insatser för dem vi finns till för, det vill säga 
kommuninvånarna. Inriktningen är att bidra till byggandet av ett hållbart samhälle.

Trender och förändringar som påverkar Luleå kommun under 2016
I en global värld i ständig förändring krävs samhällen som är robusta och klarar av förändringar. Dessa är 
ofta snabbare än tidigare och svårare att förutse. Det gäller många olika områden. Exempelvis 
ekonomiska konjunktursvängningar, klimatförändringen, tillgång till energi, konsekvenser av en 
åldrande befolkning, ett ökande utanförskap etc. För att klara av att möta dessa förändringar behövs ny 
kompetens, riktade satsningar och att vi är förberedda på det oväntade. En av de viktiga ingredienserna i 
ett robust samhälle är mångfald inom alla hållbarhetsdelar, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Följande sidor beskriver några viktiga omvärldsfaktorer som påverkar Luleå och i framtiden kan komma 
att påverka Luleås möjligheter att nå en hållbar utveckling. En samlad omvärldsanalys för Luleå kommun 
togs fram till Framtidsdagarna 2015. Den identifierade nio trender i samhället som känns aktuella för 
Luleå 2016. Här beskrivs de nio trenderna mycket kort.

Andra aktörer än kommunen blir mer aktiva i samhällsbygget
De samhällsutmaningar vi står inför kräver att näringslivet och andra aktörer i samhället tar en mer aktiv 
roll. Oavsett om det rör sig om klimatutmaningen, mångfald, jämställdhet eller villkoren för 
funktionsnedsatta så kan och bör företag ta ett större ansvar. Medborgarnas krav på att få vara med i 
tidiga skeden av samhällsplaneringen och samhällsomvandlingen ökar. Detta innebär att flera aktörer 
kommer att ha en större roll i samhällsutvecklingen.

Förändrade förutsättningar för den kommunala servicen
Medborgarnas ökade förväntningar ställer krav på tillgänglighet, kvalitet och ett effektivt resursnyttjande. 
Det finns även förväntningar om förändrade driftsformer och ökad konkurrensutsättning. Organisationen 
behöver utformas så att den klarar av att möta kundens behov och anpassa sig till omvärldens 
förutsättningar. I kombination med att färre ska försörja fler i framtiden så ställer detta kommunen inför 
nya utmaningar.

Glapp mellan behov och kompetens
Konkurrensen om välutbildad arbetskraft ökar. Det uppstår matchningsproblem om den nya 
generationen inte utbildar sig för de sektorer som behöver särskild kompetens. Pensionsavgångar och 
ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att påverka tillgången på kompetent personal för 
kommunerna.

Klimatförändring
Den globala användningen av fossila bränslen fortsätter att öka och kommer att påverka klimatet 50-100 
år in i framtiden redan nu. Vår konsumtion leder till ökande utsläpp i andra länder samtidigt som 
utsläppen i Sverige minskar något. Det allt varmare klimatet märks i Luleå med kortare och mildare 
vintrar samt mer nederbörd. Även risken för extremare vädersituationer ökar. Luleå har antagit riktlinjer 
för klimatanpassning som måste leda till åtgärder.

Resor och transporter ökar
Transporterna och resandet fortsätter att öka. Särskilt det långväga och då med flyg. Det har blivit 
vanligare med såväl korta som långa resor i och till arbetet och vi reser allt mer och längre bort under vår 
fritid. Alla transportslag ökar och kräver mer utrymme. Godstransporterna ökar, bland annat beroende på 
distanshandel och krav på bredare varuutbud. Samtidigt pågår en utveckling mot mer miljöanpassade 
fordon pågår för alla transportslag.
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Ökad globalisering
Näringsliv och finansiella system är sammankopplade över hela världen. Vi påverkas snabbt av 
förändringar i den globala ekonomin. Globala kriser sprids snabbt. Snabba förändringar i omvärlden 
påverkar mer direkt på lokal nivå. Det blir allt lättare att resa långt bort samtidigt som det blir allt lättare 
att snabbt få information och kunskap om andra delar av världen. Vi reser och upplever andra länder och 
kulturer och får därmed en större förståelse för andra sedvänjor och kulturer samtidigt som 
folkomflyttningar gör att kulturer blir alltmer blandade. Det kan få positiva effekter men också öka 
rädslan för påverkan på den egna kulturen.

Ökade motsättningar
Motståndet mot förändringar i samhället växer när fler och fler värnar om ”sitt” och sitt kvarter. Det blir 
mer kortsiktigt tänkande, kommunala planer överklagas, det tar längre tid att få igenom önskvärda 
samhällsförändringar och politiken utsätts för hårdare påverkan. Det nya och oväntade ses som hot och 
förändringar blir därför motarbetade. Nivån på antalet flyktingar och asylsökande till Sverige är svår att 
förutspå då den är starkt beroende av vilka beslut som fattas på Europeisk nivå. Effekterna av den stora 
ökningen av asylsökande under 2015 kommer att ge avtryck på många håll och samhällets resurser kan 
komma att behöva omfördelas. Detta kan komma att leda till ökad risk för främlingsfientlighet och social 
oro.

Ökade skillnader
Inkomstskillnaderna mellan olika grupper ökar, exempelvis mellan de som har och de som inte har 
arbete, mellan befolkning i attraktiva och mindre attraktiva bostadsområden samt mellan de som är 
aktiva och passiva. Människors hälsa har förbättrats, men ojämlikheten i livslängd mellan olika 
socioekonomiska grupper ökar. Unga flickors psykiska hälsa utvecklas fortfarande negativt. Samtidigt så 
är det i högre utsträckning flickor på universitetsutbildningar och pojkar har svårare att klara godkända 
betyg i skolan.

Ökad urbanisering
Urbaniseringen är tydlig i Sverige med befolkning som flyttar från glesbygd till städer. Staden blir alltmer 
en ekonomisk motor och centrum för innovation och utveckling. Ungdomar söker sig till orter med 
universitets- och högskoleutbildning. Luleå tillhör de kommuner utanför storstadsområdena som har en 
befolkningstillväxt och tillväxt ställer krav på åtgärder. Detta för med sig att bostadsbristen ökar, trafiken 
ökar, service och arbetsplatser flyttar, pendlingsmöjligheter blir viktiga och innerstaden får problem med 
buller, luftkvalitet och brist på gröna ytor.

156



7

Befolkningsutveckling
Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 307 personer under årets åtta första månader. Detta innebär 
att den 31 augusti bodde det 76 395 personer i Luleå kommun. Ökning beror dels av ett positivt 
födelsenetto, plus 96 personer, dels av ett positivt flyttnetto på plus 211 personer. Årets befolkningskurva 
är betydligt mer positiv i jämförelse med fjolårets med ett plus av 446 invånare den sista augusti. 
Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 98 personer och ett plus på flyttnettot med 302 personer 
för att nå till målet plus 400 personer 2016-12-31. Hittills i år ligger folkmängden 40 personer över 
prognosen. Det innebär att prognosmålet troligtvis kommer att nås 2016.

I diagrammet nedan ses befolkningsutvecklingen 2016 jämfört med 2015

Sysselsättningsutveckling 
Under första halvåret 2016 har det skett en fortsatt minskning av den totala arbetslösheten i Luleå. 
Konjunkturutvecklingen i länet och i Luleå har resulterat i att antalet lediga arbeten som anmäldes till 
Arbetsförmedlingen under första halvåret 2016 ökat jämfört med samma period 2015. 

Andelen öppet arbetslösa samt personer i program juli 2016 är i Luleå 6 % som går att jämföra med 
Norrbotten 6,1 % och riket 7,3 %. Motsvarande period 2015 var arbetslösheten i Luleå 6,2 %. Även 
ungdomsarbetslösheten d.v.s. personer mellan 18-24 år har minskat i Luleå och är nu på 8,4 %, jämfört 
med Norrbotten 9,7 % och riket 11 %. Det motsvarar en minskning med 0,9 procentenheter för samma 
period 2015. 

Sysselsättningen bedöms öka även nästa år och svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom 
fler och fler branscher och särskilt inom den offentliga sektorn. Problematiken kvarstår dock att även 
kunna matcha dem som står långt från arbetsmarknaden till de lediga jobben. Personer som har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden är framför allt utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning, 
arbetslösa äldre 55-65 år samt arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. Dessa målgrupper har ofta 
ett långvarigt utanförskap som är svårt att bryta oavsett utvecklingen på arbetsmarknaden. 
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Service
För våra medborgare och kunder/brukare ska vi: Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter 
behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället.

Ständiga förbättringar
Grunden för all verksamhetsutveckling är att den bygger på tanken om ständiga förbättringar. Eftersom 
ingen process någonsin kan bli helt perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar. Genom att tydliggöra 
sammanhangen kan hela organisationen fortlöpande söka sätt att förbättra verksamheten på alla nivåer. 

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 de två första tertialen 2016 har det inkommit cirka 55 synpunkter kopplad direkt 
till de servicedeklarationer som kommunen har. Detta är en minskning med cirka 30 % jämfört med 
tidigare år. Ärendena har huvudsakligen handlat om synpunkter på vinterväghållningen och 
stadsmiljöer.

Sveriges Kvalitetskommun
Sveriges Kvalitetskommun är en utnämning som delats ut vartannat år sedan 2003. Det ges, efter en 
nomineringsprocess, till den av de sökande kommunerna som lyckats bäst med att utveckla demokrati, 
service, arbetsmiljö, företagsklimat och ekonomiska förutsättningar. Utnämningen, men även nominering, 
är en bekräftelse på att kommunen är framgångsrik i sitt uppdrag, till nytta för kommuninvånarna. Luleå 
kommun har antagit utmaningen att vara en seriös kandidat till utnämningen Sveriges Kvalitetskommun 
2017. Ett av kriterierna som ställs inom Sveriges Kvalitetskommun är att genomgå en utvärdering med 
Kommunkompassen. Detta är ett utvärderingsverktyg som bedömer kommunen inom 8 områden. Luleås 
utvärdering utföll enligt nedan: 

Maximal poäng per område är 100 poäng och totalt omfattar således Kommunkompassen 800 poäng. 
Ingen kommun har hittills fått över 650 poäng och Luleås resultat är bra för att vara den första 
utvärderingen. Det syns tydligt vilka områden som behöver arbetas med. Utifrån en handlingsplan ska 
förbättring vidtagas och en ny utvärdering kan vara aktuell under 2017. Arbetet med Sveriges 
Kvalitetskommun fortgår.
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Medarbetare
Perspektivet handlar om att utveckla medarbetarna och organisation, så att yttre mål och inre utveckling ska vara 
möjlig. En gemensam värdegrund är en plattform som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Översikt
Luleå kommun har ca 6 600 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 
56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 48 år. Luleå kommun har som arbetsgivare en stor 
utmaning inom området kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya 
medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Luleå kommun 
har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation.

HR-strategins fokusområden
Genomförda aktiviteter inom ramen för HR-strategins fokusområden.

Kompetens
Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. 
Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen 
och organisationen. 

Aktiviteter: Löpande utbildningar inom Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet har genomförts. Andra 
utbildningar som är genomförda är chefs-och ledarprogram för skolledare, styrgruppsutbildning, 
personlig effektivitet och ”att leda utan att vara chef”. Luleå kommun har som mål att alla medarbetare 
ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Alla förvaltningar arbetar med kompetensutveckling 
utifrån sina behov och utmaningar.

Lön och förmån
Lön och förmåner är en naturlig del av verksamhetens utveckling och ett verktyg för att styra verksamheten mot våra 
mål. Lönen avspeglar ansvar och i vilken grad individen bidrar till måluppfyllelse. Lön och förmåner är ett av 
verktygen för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Aktiviteter: Luleå kommuns lönestrategi 2016-2018 innehåller utvecklingsområden och prioriterade 
yrkesgrupper i lönehänseende. Exempel på hittills genomförda aktiviteter är öppna seminarier om 
individuell lön för medarbetare, framtaget material för löneseminarier för chefer, uppstart av ett projekt 
för att utveckla central lönesättning vid nyanställning samt påbörjad implementering av ny programvara 
som stöd vid arbetsvärdering och lönekartläggning.

Löneöversyn 2016 blev klar i april för samtliga avtalsområden förutom Kommunals, där löneöversynen 
förväntas vara färdig under oktober/november. I 2016 års löneöversyn har prioriteringar gjorts i enlighet 
med lönestrategin och dessa följs upp vid årets slut. 

Medarbetarnas förmåner är presenterade både på Intranätet och på www.lulea.se. Arbete pågår med att 
ta fram en ny förmånsportal för kommunens medarbetare som beräknas driftsättas i början av 2017. 
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Arbetsmiljö och hälsa
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda 
arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Utveckling av arbetssätt och förutsättningar 
sker i dialog i organisationen där det hälsofrämjande perspektivet beaktas. Rehabilitering sker via tidiga insatser.

Aktiviteter: Arbetet under 2016 fokuserar på omhändertagande av ny författningssamling från 
Arbetsmiljöverket, som berör organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Luleå kommuns attraktionskraft
Luleå kommuns verksamheter och yrken är intressanta för våra nuvarande och blivande medarbetare. Luleå 
kommuns olika yrken är väl kända av utbildningsanordnare och studenter. Luleå kommun har ett starkt varumärke 
som en attraktiv arbetsgivare som är en väl etablerad del i det geografiska varumärket Luleå.

Aktiviteter: Under året har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att 
marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare. Det finns en plan för att öka samordningen inom 
kommunen av marknadsföringsinsatser exempelvis hur rekryteringsannonser ska se ut och var de ska 
marknadsföras, deltagande vid mässor och event. Samordning av praktikplatser och examensarbeten för 
studenter, sker via hemsidan och en e-tjänst för praktik- och exjobbsansökan används. Många gör praktik 
och examensarbeten inom kommunen.

Kompetensförsörjningsrapport
Luleå kommuns kompetensförsörjningsrapport visar en samlad bild av den strategiska 
kompetensförsörjningen. Följande punkter ger en sammanfattning av de faktorer som påverkar 
kompetensförsörjning 2016-2018 för Luleå kommun som arbetsgivare:

 Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta
 Utbildningskrav på många befattningar är höga
 Utbildningskrav sänks för att öka tillgången på arbetskraft
 Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt på grund av

o stor rörlighet
o tillväxt
o tjänstledighet
o pension
o sjukskrivning mer än 90 dagar

 Befolkningen i åldersgruppen 20-64 år minskar och åldersgruppen 65 år och äldre ökar
 Omsättning av chefer är hög, 36 % kommer gå i pension fram till 2025
 Utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. De sökande behöver få en inblick i 

kommunens arbete och motiveras till att söka utbildningar som leder till de yrken som efterfrågas. 
En stor del av de arbetslösa har en annan kompetens än den kommunen efterfrågar

 Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden
 Det blir allt viktigare att konkurrera med andra medel än bara lön, exempelvis bra 

utvecklingsmöjligheter, trygg anställning, flexibilitet, kreativ arbetsmiljö och förmåner
 Tillsammans med näringslivet i regionen ska vi öka attraktionskraften för kommunens olika yrken
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Den samlade bilden visar på goda förutsättningar för Luleå kommuns kompetensförsörjning. Frågan 
måste dock hållas aktuell för att kunna parera eller möta eventuella kompetensbrister. En bra 
kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna nå sina tillväxtmål. Antalet 
rekryteringsannonser har ökat de senaste åren och väntas vara hög under många år framåt. 

Rekryteringsannonser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1/1-1/9

Totalt     376 511 635 654 892 1330 982 (859)

Gemensam värdegrund
Luleå kommuns gemensamma värdegrund är engagemang, ansvarstagande, kompetens och genom ett 
medskapande förhållningssätt levandegörs värdegrunden. För att det ska bli möjligt att följa 
värdegrundsarbetets långsiktiga effekter i attityder och värderingar hos kommunens medarbetare ska den 
gemensamma värdegrunden mätas i medarbetarenkäten. Resultatet i medarbetarenkät 2015 visar på att 
den gemensamma värdegrunden är känd och tillämpas i hög grad i organisationen, utmaningen är att få 
värdegrunden som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Medarbetarenkät
Luleå kommun genomför en medarbetarenkät vartannat år, senaste mätningen genomfördes november 
2015. Enkätens resultat rapporteras på förvaltnings, verksamhets och arbetsplatsnivå. Under våren har ett 
arbete pågått i organisationen med att analysera enkätens resultat och detta ska fungera som 
beslutsunderlag för handlingsplaner och åtgärder. Analysmaterial för arbetsgrupp, ledarskap och 
förvaltning finns på intranätet. En sammanställning av kommunens samlade resultat visar på:

Områden att vara stolta över:
 Engagemang
 Meningsfullt arbete
 Trivsel
 Möjlighet till att vara aktiv och 

deltagande
 Andelen rökare har minskat
 Luleå kommuns gemensamma 

värdegrund

Områden som bör arbetas vidare med:
 Luleå kommun som en bra arbetsgivare-

fortsatt arbete med hjälp av HR-strategins 
fokusområden

 Stress
 Arbetsmiljö och hälsa
 Chefers hantering av eventuella 

konflikter, feedback/återkoppling
 Diskriminering, trakasserier, hot och 

våld- nolltolerans
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Statistik
För en mer detaljerad och utförlig statistik se årsredovisningens bilaga med nyckeltal.

Nyckeltal Frisknärvaro
1 januari- 31 augusti

2014 2015 2016

Luleå kommun totalt 74,1 72,6 73,9

0 dagar (%) frånvaro pga sjukdom 47,5 44,5 47,6

1-7 dagar (%) frånvaro pga sjukdom 26,6 28,1 26,3

Sjukfrånvaro >= 8 dagar 27,4 26,1

Nyckeltal Sjukfrånvaro
1 januari – 31 augusti

2014 2015 2016

Luleå kommun totalt 5,7 6,6 6,8
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Ekonomi
Perspektivet handlar om att hushålla med ekonomiska resurser och därmed skapa förutsättningar för att bedriva en 
effektiv verksamhet för att klara de externa åtagandena.

Samhällsekonomi
Den svenska ekonomin utvecklades synnerligen starkt under 2015, BNP växte 2015 med knappt 4 procent, 
och prognoserna för fortsatt BNP-tillväxt under 2016 och 2017 är fortsatt optimistiska om än i en något 
lägre takt. En drivande faktor för tillväxten har varit en ökande inhemska efterfrågan till stor del driven 
av ökad offentlig konsumtion bl.a. i spåren av högt flyktingmottagande. Migrationsverket räknar nu med 
ett betydligt lägre flyktingmottagande vilket i sin tur gör att bedömningen av den offentliga konsumtion 
och ökningen av BNP har räknats ner. Konjunkturutvecklingen blir därför något långsammare under 2016 
och 2017 än tidigare bedömt men är fortfarande stark. BNP förväntas nu öka med c:a 2,5-3 procent för 
2016-2017, vilket är starkare än i många andra länder men lägre än tidigare bedömningar. Den svenska 
ekonomin utvecklas i en internationell jämförelse mycket starkt. Trots minskad offentlig konsumtion 
kommer den inhemska efterfrågan att utvecklas starkt samt att investeringarna, inte minst 
byggnadsinvesteringarna, växer snabbt tillsammans med att en undervärderad krona som får fart på 
exporten. 

Utvecklingen av antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin har varit påfallande stark under första 
halvåret och sysselsättningen beräknas fortsätta växa i snabb takt även under resten av året. Antalet 
arbetade timmar beräknas öka med drygt 2 procent i år och även nästa år beräknas sysselsättningen 
fortsätta att öka. Det påverkar skatteunderlaget positivt både 2016 och 2017 även om det är en nedjusterad 
bild jämför med den som gjordes tidigare i april. De positiva effekterna av ökad sysselsättning och fler 
arbetade timmar motverkas av att utfallet av taxeringarna inte lever upp till de tidigare bedömningarna. 
Den totala bedömningen av skatteunderlaget skrivs där för ner betydligt. Det statliga tillskottet, de sk 
välfärdsmiljarderna, har nu helt ätits upp av försämrade skatteinkomster. 

Stora demografiska förändringar åren 2016–2019 innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting, 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka kraftigt med en stor 
andel utlandsfödda. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern. Trycket 
uppåt på kostnaderna i kommuner och landsting förväntas därför vara fortsatt starkt under de 
kommande åren och behoven av produktivitetsförbättringar är därför stort. 

Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande. I takt med att de 
asylsökande får uppehållstillstånd så upphör de statliga bidragen till kommunerna och en stor del av 
ansvaret övergår till kommuner och landsting som därmed också får en ökad ekonomisk belastning. 
Kommunerna påverkas även av de som fått avslag på sin asylansökan. Osäkerheten är stor kring vilka de 
ekonomiska konsekvenserna av asyl- och flyktingmottagandet kommer att bli och det statliga 
ersättningssystemet kommer att förändras fr.o.m 1 juli 2017. Utifrån den information som finns i dagsläget 
räknar SKL med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna. SKL menar i sin vårrapport att 
det finns stora behov av resurstillskott till kommuner och landsting för att undvika skattehöjningar inför 
2018-2019. I SKL’s kalkyl för kommunsektorn pekar man på att skatteunderlagets ökning inte räcker för 
att säkra den kommunala ekonomin. Det uppstår ett glapp mellan intäkter och kostnader på 70 miljarder 
kronor åren 2016–2019. I kalkylen täcks detta av ökade intäkter i form av höjda statsbidrag (15 miljarder 
utöver de aviserade 10 miljarderna) och ett behov av ökat skatteuttag motsvarande 1,82 kronor (45 
miljarder). Sammanfattningsvis säger SKL att de samlade ekonomiska konsekvenserna av asyl- och 
flyktingmottagandet kan komma att bli stora för kommuner och landsting. I ett kortsiktigt perspektiv kan 
situationen med många asylsökande och flyktingar delvis hanteras genom att befintliga resurser utnyttjas 
hårdare, men detta är ingen framkomlig lösning på sikt, utan det kommer att krävas utbyggnad av 
verksamheter. 
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Periodens ekonomiska läge

Kommunens periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 234 mkr vilket är 169 mkr bättre 
än budget. Kommunens olika verksamheter visar ett periodresultat i jämförelse med budget på +45 mkr. 
Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott (se nämndernas driftsredovisning). 
Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är 15 mkr sämre än budget, saldot av finansiella intäkter 
och kostnader är 30 mkr bättre än budget. I verksamhetens kostnader ingår semesterlöneskulden per 
2016-08-31. Kommunkoncernen redovisar ett positivt periodresultat på 305 mkr vilket är 110 mkr bättre 
än samma period 2015. I kommunens finansiella intäkter på 43 mkr ingår en utdelning på 35 mkr från 
Luleå Kommunföretag AB. I kommunkoncernens utfall elimineras denna interna transaktion.

Kommunens resultaträkning januari – augusti

RR Kommunen  
Kommun 
koncernen

(tkr) Utfall               
2016-08

Budget 
2016-08

Avvik. 
mot 

bu 2016-
08

Utfall                   
2015-08

Avvik. 
mot 

bu 2015-08

Utfall                   
2016-08

Utfall                   
2015-08

Verksamhetens intäkter 2 106 934 1 932 968 173 966 1 922 138 171 790 3 152 964 2 980 485

Verksamhetens kostnader -4 495 343 -4 473 637 -21 706 -4 304 877 -131 293 -5 221 083 -5 020 758

Avskrivningar -204 211 -202 787 -1 424 -203 109 3 693 -354 089 -364 324

Verksamhetens nettokostnad -2 592 620 -2 743 456 150 836 -2 585 848 44 190 -2 422 208 -2 404 597

Skatteintäkter 2 505 747 2 520 636 -14 889 2 392 355 -16 769 2 505 747 2 392 355

Generella statsbidrag 283 153 280 252 2 901 282 725 -6 656 283 153 282 725

Finansiella intäkter 42 610 27 375 15 235 42 210 13 919 8 091 4 013

Finansiella kostnader -4 908 -19 955 15 047 -7 453 12 146 -70 037 -79 306

Resultat 233 982 64 852 169 130 123 989 46 830 304 746 195 190
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Nämndernas driftsredovisning januari - augusti

(tkr)
Utfall                  

2016-08
Budget 
2016-08

Avvik. 
mot 

bu 2016-
08

Avvik. 
mot 

bu 2015-08

Kommunstyrelsen     

Kommunledningsförvaltning -184 573 -193 360 8 787 6 342

Arbetsmarknadsförvaltning -62 336 -66 154 3 818 2 048

Räddningstjänst -35 601 -35 118 -483 49

Barn- och utbildningsnämnd -1 117 120 -1 125 301 8 181 4 396

Fritidsnämnd -131 482 -131 581 99 217

Kulturnämnd -70 119 -73 889 3 770 4 639

Miljö- och byggnadsnämnd -11 865 -14 479 2 614 2 678

Socialnämnd -1 034 717 -1 025 831 -8 886 -16 859

Stadsbyggnadsnämnd -128 814 -159 500 30 686 -14 634

Hamnstyrelsen 0 0 0 -135

Övriga nämnder -8 533 -4 918 -3 615 49

Nämndernas utfall -2 785 160 -2 830 131 44 971 -11 210

Finansförvaltning 3 019 142 2 894 983 124 159 58 041

varav:     

Skatteintäkter 2 505 747 2 520 636 -14 889 -16 768

Generella statsbidrag 283 153 280 252 2 901 -6 656

Finansiella intäkter och kostnader 37 701 7 421 30 280 26 064

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter -583 782 -642 384 58 602 22 859

Realisationsvinster/-förluster m.m. 96 996 63 611 33 385 29 999

Avskrivningar -204 211 -202 787 -1 424 3 693

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt  14 -14 348

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov   0  

Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov  -1 528 1 528 2 574

Medel för strategiska utvecklingsinsatser  -4 781 4 781 192

Internt återförda kostnader 883 538 874 529 9 009 -4 264

Resultat 233 982 64 852 169 130 46 831
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Kommunens balansräkning januari – augusti 

BR DELÅR PERIOD    

(tkr)
Utfall                  

2016-08
Utfall                  

2015-08
Utfall 

2015

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 128 068 5 183 183 5 027 275

Maskiner och Inventarier 141 454 152 773 160 902

Pågående nyanläggningar 657 357 438 277 476 887

Finansiella anläggningstillgångar 47 126 47 126 47 126

Summa anläggningstillgångar 5 974 005 5 821 359 5 712 190

Omsättningstillgångar    

Förråd m.m. 6 013 5 167 11 137

Kortfristiga fordringar 385 390 309 188 473 350

Kortfristiga placeringar 3 837 3 837 4 018

Kassa och bank 214 159 206

Summa omsättningstillgångar 395 454 318 351 488 711

SUMMA TILLGÅNGAR 6 369 459 6 139 710 6 200 901

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

   

Eget kapital 4 533 931 4 132 788 4 299 950

Därav årets resultat 233 981 123 989 291 152

Avsättningar    

Avsatt till pensioner 242 625 221 912 237 825

Övriga avsättningar 59 621 65 482 61 128

Skulder    

Långfristiga skulder 420 931 398 238 155 376

Kortfristiga skulder 1 112 351 1 321 290 1 446 621

Summa avsättningar och skulder 1 835 528 2 006 922 1 900 950

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 369 459 6 139 710 6 200 901
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Bolagens resultaträkning, januari – augusti

   

Luleå 
Kommun
-företag 

AB

Luleå 
Energikon-

cernen

Lulebo 
AB

Luleå 
Lokaltraf

ik AB

Luleå 
Renhållni

ng AB

Luleå 
Hamn AB

Nordiskt 
FlygTeknik
-Centrum 

AB

Kronan 
Exploater
ing  AB

Bolagskonce
-rnen

Rörelsens intäkter  52 641 251 410 377 89 129 77 837 50 719 12 796 0 1 217 488
Rörelsens kostnader  -2 229 -448 417 -204 932 -33 107 -38 785 -21 050 -8 223 -1 351 -699 998
Personalkostnader  0 -62 244 -33 861 -53 178 -26 849 -21 124 -6 099 -439 -197 200
Avskrivningar  0 -56 305 -71 049 -7 032 -6 575 -5 869 -647  -149 878
Summa kostnader  -2 229 -566 966 -309 842 -93 317 -72 209 -48 043 -14 969  -1 047 076
Rörelseresultat  -2 177 74 285 100 535 -4 188 5 628 2 676 -2 173 -1 790 170 412
Finansiella intäkter  41 587 1 475 3 098 0 13 0 0 0 4 513
Finansiella kostnader  -1 226 -152 -67 078 -301 0 -477 0 0 -69 161
Resultat efter 
finansiella poster 38 184 75 608 36 555 -4 489 5 641 2 199 -2 173 -1 790 105 764
Resultat 2015-08-31  36 982 66 198 35 792 -281 6 991 7 496 -381 -1 665 106 201

Förändring  1 202 9 410 763 -4 208 -1 350 -5 297 -1 792 -125 -437

Tabellen ovan visar bolagens intäkter och kostnader bolag för bolag. Kolumnen till höger visar 
bolagskoncernens konsoliderade nettoomsättning och kostnader. Nettoomsättningen minskade med 2 % 
jämfört med samma period föregående år, 1 217 mkr att jämföra med 1 241 mkr. För råvarukostnader och 
externa kostnader har ingen förändring skett mot föregående år. Personalkostnaderna ligger också 
oförändrat för perioden januari-augusti. Avskrivningarna har dock minskat med 11,3 mkr. Resultatet efter 
finansiella poster för perioden minskade 0,4 mkr mot föregående år. 
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Kommunens nettoinvesteringsredovisning
Nedan ses utfall per augusti jämfört med den reviderade budgeten för 2016. I jämförelse med budget 
uppgår utfallet till cirka 33 % vilket får anses som lågt, årsprognosen visar att investeringarnas utfall 
beräknas bli cirka 250 mkr lägre än budget. Under årets början har det skett försäljning av tomträtter 
vilket påverkar nettoinvesteringarna och kurvan blir därför negativ under kvartal 1. Se årsprognosen för 
nettoinvesteringar i avsnittet ”Nämndernas nettoinvesteringsprognos”.
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Rev. budget 2016
Utfall tom 2016-08

De kommunala bolagens investeringsredovisning
Nedan visas utfall per augusti för bolagen jämfört med förra året och investeringsprognos jämfört med 
budget.

Den sammanlagda budgeten för 2016 summerar till 498,4 mkr. Prognosen visar i dagsläget på knappt 
528,4 mkr för året.

Bolagens investeringar, tkr Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar

 

Utfall-2016-08 Utfall-2015-08 Prognos helår 2016 Budget-helår 2016

Luleå Energi AB 68 452 51 842 152 635 114 504
Lulebo AB 331 697 177 000 350 000 350 000
Luleå Lokaltrafik AB 975 3 982 10 895 10 895
Luleå Renhållning AB 1 022 3 795 9 400 9 700
Luleå Hamn AB 628 2 889 5 000 13 000
Nordiskt FlygTeknikCentrum 331 264 377 300
Kronan Exploatering AB 119 0 119 0
Summa koncernen 403 224 239 772 528 426 498 399
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Ekonomisk årsprognos

Kommunens resultatprognos
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat på 90 mkr vilket är ca 7 mkr 
sämre än budget. Nämndernas prognos ger en avvikelse mot budget som uppgår till +16 mkr. Avvikelsen 
mot budget beror till största delen på lägre skatteintäkter och generella statsbidrag med 22 mkr, ökade 
pensionskostnader med 11 mkr samt ökade avskrivningar med 8 mkr. Detta möts bland annat av 
minskade lånekostnader i jämförelse mot budget på 19 mkr. Den stora avvikelsen för verksamhetens 
intäkter och kostnader i jämförelse med budget förklaras av att årsprognosen är justerad för interna 
intäkter och kostnader. 

RR Kommunen

(tkr) Årsprognos 
2016

Budget 
2016

Avvik. mot 
bu 2016

Utfall 
2015

Verksamhetens intäkter 1 915 929 2 899 452 -983 523 3 255 562

Verksamhetens kostnader -5 730 114 -6 715 508 985 395 -6 701 516

Avskrivningar -312 000 -304 180 -7 820 -308 770

Verksamhetens nettokostnad -4 126 185 -4 120 236 -5 949 -3 754 724

Skatteintäkter 3 760 097 3 780 954 -20 857 3 587 451

Generella statsbidrag 424 739 425 430 -691 426 768

Finansiella intäkter 42 725 41 063 1 662 42 307

Finansiella kostnader -10 700 -29 932 19 232 -10 651

Resultat 90 677 97 279 -6 603 291 151
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Nämndernas resultatprognoser 

(tkr)
Årsprognos 

2016
Budget 

2016
Avvik. mot 

bu 2016
Utfall 

2015

Kommunstyrelsen     

     Kommunledningsförvaltningen -200 555 -202 372 1 818 -183 215

       varav EU-projekt -9 477 -9 477 0 0

     Arbetsmarknadsförvaltning -97 480 -99 231 1 751 -95 524

     Räddningstjänst -52 677 -52 677 0 -51 901

     Kollektivtrafik -91 303 -92 604 1 301 -84 103

Barn- och utbildningsnämnd -1 687 951 -1 687 951 0 -1 638 137

Fritidsnämnd -197 372 -197 372 0 -194 494

Kulturnämnd -105 834 -110 834 5 000 -101 368

Miljö- och byggnämnd -21 718 -21 718 0 -20 688

Socialnämnd -1 538 746 -1 538 746 0 -1 525 428

Stadsbyggnadsnämnden -233 261 -239 249 5 988 -227 877

Övriga nämnder -2 442 -2 442 0 -2 373

Nämndernas utfall -4 229 339 -4 245 196 15 858 -4 125 108

Finansförvaltning: 4 320 015 4 342 475 -22 460 4 416 260

varav:     

Skatteintäkter 3 760 097 3 780 954 -20 857 3 587 451

Generella statsbidrag 424 739 425 430 -691 426 768

Finansiella intäkter och kostnader 32 025 11 131 20 894 38 262

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravg mm -979 006 -968 627 -10 379 -898 895

Realisationsvinster/-förluster m.m. 95 903 95 416 487 144 540

Resultat försäljning omsättningstillgångar 0 0 0 134 683

Avskrivningar -312 000 -304 180 -7 820 -308 770

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt 21 21 0 0
Kommunfullmäktiges/Kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda behov -2 292 -2 292 0 0

Medel för strategiska utvecklingsinsatser -7 172 -7 172 0 0

Internt återförda kostnader 1 307 700 1 311 794 -4 094 1 292 221

Resultat 90 677 97 279 -6 602 291 152

För mer information om nämndernas prognoser se respektive nämnds egen delårsuppföljning.
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Bolagens resultatprognoser
I tabellen nedan visas respektive bolags resultatprognos för 2016. Luleå Energikoncernens prognos visar 
på ett resultat efter finansiella poster 2016 på 112 mkr vilket är 2,7 mkr sämre än budget. I Lulebos 
prognos är resultatpåverkan av försäljningen av fastigheter beräknad till 399 mkr, där av det höga 
resultatet på 436,7 mkr. Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Renhållning AB, Luleå Hamn AB och Nordiskt 
Flygteknikcentrum AB visar ett sämre prognostiserat resultat än budget för året. Kronan Exploatering AB 
visar ett bättre resultat än budget då försäljningsintäkter beräknas komma in under slutet av året. Se mer 
information i textavsnittet om respektive bolags verksamhet.

Bolagens resultatprognos för 2016 (tkr)      

   

Luleå 
kommun
-företag 

AB

Luleå 
Energikon-

cernen

Lulebo AB Luleå 
Lokaltrafik 

AB

Luleå  
Renhållnin

g AB

Luleå 
Hamn AB

Nordiskt 
FlygTekn

ik-
Centrum 

AB

Kronan 
Exploateri

ng  AB

           

Rörelsens intäkter  52 1 083 753 1 008 185 136 686 120 279 76 200 17 784 2640
Övriga rörelsekostnader  -3 500 -971 246 -475 636 -143 007 -110 593 -71 600 -20 274 -2975
Rörelseresultat  -3 448 112 507 532 549 -6 321 9 686 4 600 -2 490 -335
Finansiella poster  39 590 -659 -95 841 -179 50 -1 100 0 0
Resultat efter finansiella 
poster 36 142 111 848 436 708 -6 500 9 736 3 500 -2 490 -335
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Nämndernas nettoinvesteringsprognos

NÄMND/FÖRVALTNING Årsprognos 
2016

Rev. budget 
2016

Avvik. mot 
rev. bu 2016

Budget 2016 i 
Strategisk Plan 

justerad med 
omorganisation

Kommunstyrelsen     

     Kommunledningsförvaltning 20 150 6 200 13 950 6 200

     Arbetsmarknadsförvaltning 700 1 700 -1 000 1 400

     Räddningstjänst 10 345 12 345 -2 000 700

Barn-och utbildningsnämnd 7 100 5 500 1 600 5 500

Fritidsnämnd 0 16 798 -16 798 10 000

Kulturnämnd 1 550 1 900 -350 1 600

Miljö- och byggnämnd 582 582 0 0

Socialnämnd 8 000 14 218 -6 218 9 000

Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering 584 665 829 777 -245 112 771 038

Summa nettoinvestering 633 092 889 020 -255 928 805 438

Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 633 mkr och pekar således på en 
lägre investeringsvolym med 256 mkr jämfört med reviderad budget. Detta beror främst på 
tidsförskjutningar som uppkommer på grund av att beslut saknas. 

Prognosen för bolagskoncernen visar i dagsläget på en investeringsvolym på knappt 528,4 mkr för året. 
Den sammanlagda investeringsbudgeten för bolagskoncernen 2016 summerar till 498,4 mkr. Se tabell 
under avsnittet de kommunala bolagens investeringsredovisning.

Nedan ses utfall för investeringar åren 2004 till 2015, jämfört med prognosen för investeringar år 2016 för 
kommunen. 
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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. 

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 2016 är det prognosticerade resultatet för kommunen 90,7 mkr och prognosen för nettoinvesteringar 
beräknas uppgå till 633 mkr och de finansiella målen beräknas uppnås förutom målet om 
nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag som beräknas bli 15 %. Bedömningen på 
längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska förutsättningar endast är möjligt att nå det första av 
målen under åren 2017 och 2018. 

För 2016 har kommunstyrelsen i styrkortets ekonomiperspektiv formulerat följande finansiella 
målområde som är av betydelse för god ekonomisk hushållning: Mål för att bedriva verksamheten inom 
angivet kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag). Det innebär att kommunen ska ha en 
ekonomi i balans. 

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-augusti.

 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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Analys – måluppföljning kommunstyrelsens styrkort 
Kommunstyrelsens målområden är avstämda med en kommentar om de väsentligaste delarna som 
nämnder/förvaltningar och bolag inrapporterat. Därtill läggs sedan en sammanfattning av de färger som respektive 
verksamhet bedömt: grönt (målet uppnått), gult (arbetet påbörjat, målet ännu ej uppnått) och rött (arbetet ännu ej 
påbörjat).

Förklaring till förkortningar
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, LRAB=Luleå Renhållning, NFTC=Nordiskt flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering, 
LHAB=Luleå Hamn

SAMHÄLLE
KS Målområden Senaste analys

 Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt 
fokus på avgörande faktorer för 2016

Kommentarer:
Verksamheterna fortsätter med arbete enligt de inriktningar man 
hade påbörjat vid delårsrapporteringen efter april. Arbetet löper i 
enlighet med översiktsplanen, Program till Vision 2050, på många 
olika sätt. De flesta avgörande faktorer som angavs inför 2016 har 
blivit omhändertagna av en eller flera förvaltningar/bolag och 
arbete har inletts eller utvecklats jämfört med 2015.
Bolagens kommentarer är dock i de flesta fall mycket knapphändiga 
och inte direkt kopplade till de avgörande faktorerna.
 
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 1
LHAB
 

 Antal = 14
KLF, AMF, BUF, FRITID, KULT, MBF, SOC, SBN, LEAB, LULEBO, 
LLT, LRAB, NFTC, KEA
 

 Antal = 1
RTJ
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SERVICE
KS Målområden Senaste analys

 Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017 Kommentarer:
Målbilden är reviderad att gälla 2019. I detta ligger att utveckla 
kvalitetsarbetet samt skapa mätbara resultat. Verksamheterna 
arbetar med olika angreppssätt för att utveckla detta. Det är 
nödvändigt hitta formerna för ett gemensamt arbete.
LHAB är certifierade med ISO 9001 för de kommande tre åren. De 
har även satt upp målet att bli certifierade inom miljö (ISO 14001) 
och arbetsmiljö (OHSAS 18001) inom en femårsperiod. Lulebo 
befinner sig i en omställningsprocess.
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 1
LHAB

 Antal = 15
KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LLT, 
LRAB, NFTC, KEA, LULEBO

 Antal = 0

 

 Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra 
resultat av utförd service

Kommentarer:
Kommunen ingår numera i SKL:s nätverk Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK). Det kommer att ge en stomme för gemensamma och 
jämförbara nyckeltal. Kommunen behöver själv komplettera med 
verksamhetssepcifika nyckeltal. Jämförelsetjänsten på nätet har 
utvecklats vidare. Nu ingår även fritidsgårdar i underlaget. Tjänsten 
är fortfarande i ett skarpt utvecklingsläge och den behöver förbättras 
ytterligare både vad avser innehåll och medverkan.
LLT har kopplat målet till löpande arbete med förbättrad 
tillgänglighet. Lulebo befinner sig i en omställningsprocess.
NFTC och KEA saknar mål för målområdet.
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 1
LLT

 Antal = 12
KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LRAB, 
LHAB

 Antal = 1
Lulebo
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MEDARBETARE
KS Målområden Senaste analys

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

Kommentarer:
Målområdet är inte nytt och liksom tidigare pågår en rad olika 
aktiviteter för att ge chefer bra förutsättningar. Varje verksamhet 
arbetar med sina specifika förutsättningar.

 utvecklar rutiner för administrativt stöd till chefer
 anpassar ledningsorganisaionen
 tydliggör uppdrag/mål eller roll/ansvar
 bildar ledarteam för stöd och utveckling
 inför avlastande tjänster (planerare, administrativa 

funktioner)
 justerar arbetssätt
 ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar 

etc)
Man kan konstatera ett ökat fokus på chef- och ledarskap i allmänhet 
och även insatser med sikte på kommande ledarförsörjning.
KEA - inga insatser planerade för året.
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 2
FRI, LH
 

 Antal = 13
KLF, AMF, RTJ, BUN, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LULEBO, 
LLT, NFTC, LRAB
 

 Antal =1
KEA
 

 Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande 
arbetsplatser

Kommentarer:
Här rapporteras analys av medarbetarenkäter och att de lett till 
åtgärdsplaner. Flera förvaltningar har för avsikt att diplomera sig 
som hälsofrämjande arbetsplatser under året och arbetet pågår. 
Åtgärder för att minska ohälsan tar sig uttryck som:

 framtagande av tydlig prioriteringsordning av 
arbetsuppgifter för chefer (vård- omsorg)

 tydliggöra roller och uppdrag
 upprätta ledningssystem där medarbetare är delaktiga i 

framtagande av rutiner o processer (SBN)
 samtal om hälsa (hur kan stress minskas med samrabete)

Bolagen rapporterar i huvudsak insatser av friskvårdskaraktär.
KEA har inga mål för området
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 4
FRI, LEAB, LHAB, LULEBO

 Antal = 11
KLF, AMF, RTJ, BUN, KULT, MBN, SOC, SBN, LLT, NTFC, LRAB
 

 Antal = 0
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EKONOMI
KS Målområden Senaste analys

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

Kommentarer: 
Förvaltningarnas och bolagens uppdrag är att klara verksamheten 
inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav och därmed bidra 
till att kommunens resultatmål uppnås. Resultatet för kommunen 
för perioden uppgår till +234,0 mkr. Huvudorsaken är att det på 
finansförvaltningen redovisas överskott med +124,2 mkr pga 
periodeffekter av reavinster för tomträtter, semesterlönsekulden och 
överskott på finansnettot. Skatter och statsbidrag redovisar 
underskott med -12,0 mkr.
Prognostiserat resultat uppgår till +90,7 mkr vilket är 6,6 mkr sämre 
än budgeterat. Nämndernas prognostiserade avvikelser mot budget 
beräknas sammantaget uppgå till +15,8 mkr. Överskott 
prognostiseras av stadsbyggnadsnämnden med +6,0 mkr, 
kulturförvaltningen med +5,0 mkr, kollektivtrafiken med +1,3 mkr 
och kommunledningsförvaltningen med vardera +1,8 mkr. 
Prognosen för finansförvaltningen uppgår till -22,5 mkr varav 
skatter och statsbidrag beräknas ge underskott med -21,5 mkr, 
finansnettot +10,5 mkr och pensioner -10,4 mkr.
 
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 12
KLF, AMF, BUN, FRI, KULT, MBN, RTJ, SOC, SBN, LEAB, LULEBO, 
LRAB
 

 Antal = 0
 

 Antal = 4
LLT, LHAB, NFTC, KEA
 

 Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder Kommentarer:
Begränsade möjligheter att få utökat kommunbidrag ökar kraven på 
nämnderna att frigöra resurser genom omprioritering och 
effektivisering. Systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser 
med jämförbara kommuner måste i större utsträckning leda till lägre 
kostnader till minst samma nytta. Möjligheter till en effektivare 
resursanvändning av personal och lokaler bör analyseras. Nämnden 
bör lägga fast en långsiktig strategi för förändringsarbetet där 
ständiga förbättringar bidrar till en långsiktig effektivare
resursanvändning.

I kommunens ägarpolicy finns uttryckt att främja effektiviteten i 
bolagskoncernen. Syftet är att stärka bolagens konkurrenskraft och 
förmåga att långsiktigt infria ägarnas krav och förväntningar. 
Uppdraget till bolagen är att söka nya möjligheter att långsiktigt öka 
sin effektivitet
 
Bedömning nämnder/bolag:

 Antal = 2
LEAB, LNAB
 

 Antal = 13
KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, Lulebo, LRAB, 
NFTC, KEA
 

 Antal = 1
LLT
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Måluppföljning nämndernas och bolagens styrkort
På följande sidor presenteras nämndernas och bolagens måluppföljning. I likhet med tidigare år har varje 
nämnd/bolag, på ett uppslag, sammanfattat den bedömda måluppföljningen. Förutom styrkortet kan 
nämnderna/bolagen själva välja vad man vill lyfta fram på sitt uppslag. 

Alla nämnder har utöver denna sammanfattade redogörelse upprättat egna delårsuppföljningar. Där 
redovisas mera djupgående kommentarer för varje mål och perspektiv. Även kommentarer kring 
nämndernas pågående arbete med interna kontroller redovisas i nämndens egna delårsuppföljning.
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Kommunledningsförvaltning

Verksamhetens måluppföljning
Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju kontor. 
Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser för att nå målen i 
styrkortet indikerar att samtliga mål, utom målet för servicedeklarationer, är påbörjade. Verksamheten 
bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. Beträffande avvikelsen rörande investeringar förklaras den 
huvudsakligen av inplanerade digitaliseringar av kommunens verksamhet där IT-kontoret investerat för 
andra verksamheters räkning.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 60 344 84 631

Verksamhetens kostnader -244 286 -363 421 Nettoinvestering 18 118 20 150

Kapitalkostnader -8 609 -13 068

Nettokostnader -192 551 -291 858

Kommunbidrag 196 650 295 035 Årsbudget 6 200

Resultat 4 099 3 177 Avvikelse -13 950
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys

 Fler ska välja Luleå som bostadsort

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 
gentemot medborgarna

 Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 
Kommunkompassen

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete

 Utfärda och följa upp servicedeklarationer

 Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder

 Öka antalet externa och interna e-tjänster

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap.

 Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsenMål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Handlingsplan utifrån medarbetarenkät

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Resultat > 0

 Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalysMål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

 Utvecklad administrativ samordning inom KLF
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Arbetsmarknadsförvaltning

Verksamhetens måluppföljning

Utökningen inom flyktingområdet samt aviserade förändringar från regeringen har haft en stor inverkan 
på förvaltningens verksamhet under perioden. I början av 2016 togs alla ensamkommande barn hem till 
kommunen, vilket ger goda förutsättningar att ställa om verksamheten utifrån sänkta ersättningsnivåer. 
Arbetet med att bli sverigeledande inom integration har påbörjats. I dagsläget är bostadsbristen påtaglig 
för mottagandet av nyanlända. En styrgrupp har bildats med uppdrag att samordna 
bosättningsuppdraget. För att tillvarata och bygga vidare på utrikesföddas kompetenser arbetar 
förvaltningen med att utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på 
arbetsmarknaden. Ali projektet är en särskild satsning för att stödja ensamkommande ungdomar in på 
arbetsmarknaden. Projektet Bazar som riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt från 
arbetsmarknaden har påbörjats. Vuxenutbildningen startar under hösten en yrkesutbildning med 
språkstöd inom bygg och anläggning.

Utvecklingen av jobbprocessen fortsätter för att fler personer som får en arbetsmarknadsinriktad insats 
ska gå till jobb eller studier. Ytterligare en jobbagent har rekryterats för att stödja arbetsgivare i sin 
rekrytering samt för att bättre matcha ut deltagare till arbetsmarknaden. En särskild satsning på 
försörjningsstödstagare har påbörjats i syfte att bryta utanförskapet och förbättra möjligheterna till 
etablering på arbetsmarknaden. Samverkan sker med socialförvaltningen för att fylla alla platser i 
projektet. Vuxenutbildningens arbete har fokuserat på tillgänglighet och möjliggörande för personer som 
av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera. Tillgänglig 
information för målgruppen kortutbildade och forum för möten har skett. Uppsökande verksamhet riktad 
till personer med rätt att studera inom ”Särskild utbildning” för vuxna genomförs. Nya former för 
uppsökande verksamhet mot unga planeras och rekryteringen av två personer för uppsökande 
verksamhet har påbörjats. Utbildningskontrakt har införts i samverkan med Arbetsförmedlingen och är 
en insats riktad mot personer som inte fullgjort gymnasiet. I dagsläget har ett 30 tal personer 
utbildningskontrakt i kommunen.

Förvaltningen har påbörjat ett förbättringsarbete kring kvalitetsuppföljning och en kvalitetsorganisation 
för förvaltningen är framtagen. Uppdraget för perioden har varit att se över förvaltningens statistik och 
nyckeltal för att förbättra mätningarna och utveckla brukarfokus. Insatser görs för att stärka chefers 
förutsättningar. Inom Integrationsavdelningen är en organisationsöversyn som omfattar chefers 
förutsättningar genomförd och en handlingsplan är framtagen. Utvecklingen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fortsätter med fokus på krisplaner och genomgång av de föreskrifter som berör 
verksamheten. Arbetsmarknadsförvaltningens resultat för perioden är ett överskott på 3818 tkr. 
Prognosen är ett överskott på 1751 tkr.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 116 884 179 700

Verksamhetens kostnader -178 877 -276 670 Nettoinvestering 465 700

Kapitalkostnader -343 -510

Nettokostnader -62 336 -97 480

Kommunbidrag 66 154 99 231 Årsbudget 1 700

Resultat 3 818 1 751 Avvikelse 1 000
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Styrkort 
SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda.

 Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med syfte att ge ökade kunskaper om 
utbildningar, arbetsmarknad och arbetsliv.

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet.

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för att öka andelen nyanlända 
som efter etableringsinsatser går till arbete eller studier.

 Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden och 
underlätta kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk härkomst är prioriterade.

 Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen för start och uppväxt för alla.

 Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå.

 Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande.

 Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka antalet som går till arbete eller 
studier.

Mål för att: Genomföra programmens 
intentioner med särskilt fokus på 
avgörande faktorer för 2016

 Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare.

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Se över brukarundersökningar och utveckla brukarorienteringen i förvaltningen.

 Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom utvalda områden.

Mål för att: Utveckla Luleå till 
Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning.

 Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom integrationsområdet.Mål för att: Skapa förutsättningar för 
att följa och jämföra resultat av utförd 
service  Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av jobbprocessens aktiviteter.

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.Mål för att: Chefer ska ges rätt 
förutsättningar för att utöva gott 
ledarskap  Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap.

 Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska hälsodiplomeras.Mål för att: Ta fasta på och utveckla 
hälsofrämjande arbetsplatser

 Insatser för att sänka sjukfrånvaron.

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav.

 Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt.Mål för att: Frigöra resurser genom 
effektiviseringsåtgärder

 Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning.
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Räddningstjänst

Verksamhetens måluppföljning

Avvikelsen mot budget t o m 2016-08-31 är - 0,5 mkr. Prognosen visar att verksamheten år 2016 kommer 
att bedrivas inom angivet kommunbidrag. I april har räddningstjänsten beställt en stegbil som ger 
möjlighet till räddningsinsatser på 32 meters höjd.

I maj har kommunstyrelsen beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med 
räddningstjänsten gå vidare med utredning av några olika alternativ för placering av ny brandstation. 
Beslut om en ny placering av brandstation är planerat att tas under hösten.

Arbetet med samverkan mellan räddningstjänster i länet startade med en "kick-off" i Luleå den 28-29 
januari. I denna deltog räddningschefer och deltagare från olika arbetsgrupper och man arbetade fram en 
planering för hur verksamheten ska bedrivas framöver. Samverkan bedrivs primärt inom följande 
områden: Ledningssystem, räddningshjälp och förebyggande arbete. Flera möten har skett under våren 
och arbete med olika projekt pågår i olika grupper. Under år 2016 har räddningstjänsten infört dynamisk 
resurshantering som innebär att SOS Alarm kan larma de närmaste tillgängliga räddningsresurserna med 
de förmågor som behövs för att hantera den aktuella händelsen.

Analysen av medarbetarenkäten har skett på alla nivåer i organisationen. Analyserna kommer att 
sammanställas och resultera i en handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras inom 
räddningstjänsten. Detta arbete kommer att ske i räddningstjänstens samverkansgrupp under hösten.

Under vecka 16 har Luleå kommuns elever i årskurs 2 sett teatern ”Åh vilket ös, elden är lös” som har 
spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyser 
brandrisker i hemmet, vad man bör ha för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det 
börjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.

Räddningstjänstens verksamhet har påverkats av den flyktingsituation som uppstått i Sverige. En 
medarbetare har utsetts som koordinator för flyktingfrågan inom Luleå kommun samt att även andra 
medarbetare har fått arbeta med uppgifter inom detta område. Detta har medfört att planerade aktiviteter 
inte har genomförts utan skjutits på framtiden.

Under våren har en broschyr som innehåller information om skydd och säkerhet delats ut till samtliga 
hushåll i Luleå kommun.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 6 019 8 116

Verksamhetens kostnader -40 325 -58 816 Nettoinvestering 1 997 10 345

Kapitalkostnader -1 295 -1 977

Nettokostnader -35 601 -52 677

Kommunbidrag 35 118 52 677 Årsbudget 12 345

Resultat -483 0 Avvikelse 2 000
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Delta i kommunövergripande genomförandegrupper.

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Aktivt arbeta för att medborgare och organisationer ska uppleva 
ett bra bemötande och att räddningstjänstens arbete skapar 
mervärde.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas.

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Implementera utbildningsplan för kravställande 
kompetensutbildningar för samtliga chefsnivåer.

 Med utgångspunkt från analysen av medarbetarenkäten stärka 
chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap.

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

 Ta fram tydligare uppdrag och mål i relation till resurser och 
förutsättningar till avdelningar/chefer.

 Gott hälsoläge ska prägla räddningstjänsten.Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Ta fram en handlingsplan utifrån resultatet av 
medarbetarenkäten.

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

 Genomföra jämförelser mot andra räddningstjänster.Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

 Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i 
regionen och länet.
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Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Barn- och utbildningsförvaltningen har under de senaste åren haft en positiv resultatutveckling i årskurs 9 
som har legat markant högre än det nationella resultatet. Variationer mellan åren men också mellan 
skolorna har förekommit. På varje enskild 7 - 9 - skola har ett gott samarbete pågått med den centrala 
elevhälsan och en strategisk plan för en samlad elevhälsa är framtagen som en viktig plattform för arbetet. 
Elevhälsans uppdrag att verka främst hälsofrämjande har tydliggjorts i planen. 

Utifrån den strategiska planen ansvarar nu också varje rektor för framtagande av en lokal handlingsplan, 
vilken ska ge förutsättningar för nödvändig systematik i arbetet med elever i behov av stöd. I de tidigare 
resultatanalyserna har de socioekonomiska faktorerna; utländsk bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsbakgrund framstått som betydelsefulla för vilka resultat en skola uppnår. Det är också det som 
nu framträder tydligt då andelen behöriga till gymnasiet drastiskt sjunker på vissa skolor. 

För kommunen som helhet sjunker andelen behöriga från 92 % till 87 %. Den viktigaste orsaken till 
resultatnedgången är just att andelen elever med utländsk bakgrund och framförallt andelen nyanlända 
kraftigt ökat på två skolor - Bergskolan och Kråkbergsskolan. Resultatet kan förklaras med att det i januari 
kom in en stor andel nyanlända elever i årskurs 9. Analysen visar att en stor andel nyanlända elever inte 
hade förutsättningar att nå målen i många ämnen då de endast gick i skola under 5 månader. De flesta av 
dessa elever hade mycket lite skolbakgrund från sitt hemland och ingen av dem kunde någon svenska alls 
inledningsvis. På Bergskolan har andelen elever som var behöriga till gymnasiet ökat till 96,3 % om de 
nyanlända inte räknas med i statistiken. När alla skolans elever i årskurs 9 ingår så sjunker andelen till 
67 %. på Kråkbergsskolan sjunker andelen elever som är behöriga från 95,9 % till 88,9 % då samtliga 
elever ingår i statistiken. 

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 119 360 190 000

Verksamhetens kostnader -1 218 241 -1 849 055 Nettoinvestering 4 519 7 100

Kapitalkostnader -18 239 -28 896

Nettokostnader -1 117 120 -1 687 951

Kommunbidrag 1 125 301 1 687 951 Årsbudget 5 500

Resultat 8 181 0 Avvikelse -1 600
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Andelen behöriga till gymnasieskolan ska öka. (Gem med soc)

 I samverkan vidta åtgärder för att stärka barns och ungas hälsa 
och självkänsla. (Gem med soc)

 I samverkan utveckla en skola som främjar nyanländas 
etablering och integration

 Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Utveckla en skola som arbetar aktivt med det kompensatoriska 
uppdraget

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Utveckla kommunikation och dialog med medborgare och 
brukare om skolan

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Medborgarnas nöjdhet med skolan i Luleå ska öka.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Öka systematiken i uppföljningen av utförd service

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Sträva efter högst 25 direkt underställda medarbetare.

 Genomföra aktiviteter för att bidra till kompetensöverföring och 
kompetensförsörjning

 Anordna aktiviteter med fokus på kommunens värdegrund i det 
dagliga arbetet.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Fokusera på arbetssätt som främjar inflytande, delaktighet och 
arbetsglädje

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Verksamheten ska bedrivas inom angivet kommunbidrag

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Skolans resurser ska på alla nivåer användas effektivt och 
fördelas så att alla barn och unga ges likvärdiga förutsättningar
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Fritidsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Efter drygt halva 2016 kan fritidsförvaltningen konstatera att det inte skett några större förändringar 
sedan förra delårsrapporten. Tre mål uppfylls under perioden medan det för två mål redan står klart att 
de inte kommer att nås. Utnämningen till Sveriges friluftskommun är slutförd och Luleå hamnade på 
plats 27, målet var satt till topp 15. Målet om att åstadkomma en-dörr-in för föreningsbidrag kommer inte 
heller att uppnås. Vi kan konstatera att de insatser som krävs för detta är mycket stora. Ett steg åt rätt håll 
är dock ett nytt boknings- och bidragssystem, som kommer driftsättas nästa år och vilket även 
kulturförvaltningen kommer att använda för sin bidragshantering.  Det finns förbättringar att göra inom 
samverkan då det är genomgående svårt att driva frågor där mer än en nämnd/förvaltning har rådighet. 

Några av nämndens mål inom samhällsperspektivet är komplexa och fritidsnämnden äger inte själva de 
bakomliggande orsakerna till förändringar. Fritidsförvaltningens arbete kan dock bidra till uppfyllandet 
av målen. Fritidsförvaltningens arbete med skärgårdsfrågor har varit delvis vilande under perioden 
eftersom verksamheten har omorganiserats till en egen enhet och rekrytering av chef har pågått. Tjänsten 
tillsattes i juni och arbete med skärgårdsfrågor förväntas nu intensifieras. 

Fritidsförvaltningen arbetar dagligen med att stimulera fysisk aktivitet, på likvärdiga villkor för alla. 
Fritidsnämnden har angett åldersgruppen 13-20 år som särskilt viktiga att fokusera på när det gäller 
fysisk aktivitet. Fritidsförvaltningen har genomfört aktiviteter på fritidsgårdarna och på badhusen för 
ändamålet, med goda resultat. Sportotekets utlåning är nästan uteslutande till barn och unga och 
utlåningen ökar kontinuerligt. Att ge rätt service på rätt nivå och ständigt förbättra kvaliteten på det vi 
levererar är ett arbete som aldrig tar slut. Fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med en systematisering 
av kvalitetsarbetet på olika nivåer. 

En väl utförd service ger nöjda och återkommande besökare. Fritidsnämndens mål att öka antalet besök i 
våra verksamheter är svårmätt på en aggregerad nivå. Besöksantalet minskar på några anläggningar 
medan det ökar på andra. Det går inte att ge en sammanfattande och rättvisande bild av helheten. 
Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna. Förvaltningen har lägst 
sjukfrånvaro av alla förvaltningar i kommunen. Medarbetare äldre än 50 år är oftare sjuka än medarbetare 
i övriga åldrar. Kvinnor har högre sjukfrånvaro (3,7 %) än män (2,5 %). Fritidsförvaltningens resultat för 
perioden januari till augusti är + 99 tkr. God ekonomisk hushållning och stor ekonomisk medvetenhet 
bland medarbetarna har gett utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader från föregående år inom 
tilldelad budgetram. Ekonomin är stabil och följer budgettakt.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 14 084 18 925

Verksamhetens kostnader -133 544 -197 611 Nettoinvestering 139 0

Kapitalkostnader -12 022 -18 686

Nettokostnader -131 482 -197 372

Kommunbidrag 131 581 197 372 Årsbudget 16 798

Resultat 99 0 Avvikelse 16 798
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid.

 Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring

 Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor 
attraktionskraft.

 Topp 15 i ranking Årets friluftskommun.

 Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13 - 20 år.

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service

 "En-dörr-in" för föreningsbidrag

 Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Fler besökare i våra verksamheter

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter 
att analysera och följa upp.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser.

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar

188



39

Kulturnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Kulturnämnden fortsätter prioritera barn och unga, de mötesplatser som kulturförvaltningen har ska 
därför vara attraktiva för barn- och unga. Biblioteket arbetar på bred front med barn i alla åldrar, ett 
exempel är den inköpta dataroboten "Vinchy" som ska inspirera utvalda barn att läsa. Läshundsprojektet 
breddas och fler barn får möjlighet att läsa för en hund. På Lillan och i Lilla salen, Kulturens hus har det 
under våren genomförts arrangemang för barn och unga. Några exempel Lule Stassteater med sin 
premiär ”Vi ska ingenstans”, Fuck mobbning & näthat. Kulturens hus stärker och samordnar sina 
aktiviteter i en gemensam aktivitet med namnet "Barnsöndagar". Arrangemanget bidrar till att profilera 
Kulturens hus som en attraktiv mötesplats för barn och unga. Hägnans/Visitor Centres skolprogram var 
mycket efterfrågade och blev snabbt fullbokade, under sommaren erbjöds guidningar i världsarvet för 
barn.  Världsarvets 20-årsjubileum har ökat synligheten för världsarvets verksamheter och platsens 
programutbud, via digitala kanaler och olika trycksaker t ex Vårt Luleå. Världsarvet har också 
presenterats på andra platser än i Gammelstad genom exempelvis en omtyckt och välbesökt 
föreläsningsserie i Kulturens hus.

Kulturen i Luleå ska speglas av mångfald och jämställdhet. Besökare och medborgare ska ha samma 
möjligheter och rättigheter att producera och konsumera kultur oavsett kön, etniskt ursprung, ålder mm. 
Genom arrangemanget "Musik i Stadsparken" hördes sång och musik från olika minoriteter. Biblioteket 
har genomfört jämställdhetsobservationer på alla enheter. Dessa observationsstudier skall ge ledning i 
hur verksamheten kan utvecklas. Konsert och kongress har gjort en jämställdhetsanalys av det utbud som 
Kulturens hus erbjuder medborgare och besökare. 

Kulturförvaltningen har under året ställt in siktet på kvalitetsarbete. I samband med kommunens 
deltagande i kommunkompassen så framkom flera förbättringsområden. Ett av dem är att 
verksamheterna ska blir mer resultatfokuserade, dvs bli bättre på att mäta, analysera och beskriva den 
effekt/resultat som insatsen gett. Ett annat område är att blir mer kundorienterade, dvs ha nära dialog 
med kunder/medborgarna gällande verksamhetens utveckling. Under våren har flertalet av 
förvaltningens avdelningar gjort en översyn av sina verksamheter där utmaningar och 
förbättringsområden har identifierats. Syftet med översynerna är att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt 
sätt. (inre och yttre kvalitet). 

Den 1 september anordnades en kvalitetsdag för hela förvaltningen. Fokus var kvalitet och hur 
förvaltningen bör arbeta med ständiga förbättringar, värdegrund mm. På dagen utsågs årets vassaste 
förbättringsarbete.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 14 324,1 22 000,0

Verksamhetens kostnader -80 198,9 -121 434,0 Nettoinvestering -457,3 1 550,0

Kapitalkostnader -4 244,7 -6 400,0

Nettokostnader -70 119,5 -105 834,0

Kommunbidrag 73 889,4 110 834,0 Årsbudget 1 900,0

Resultat 3 769,9 5 000,0 Avvikelse 350,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Attraktiva mötesplatser för barn och unga

 Gammelstad kyrkstad/Hägnan är ett attraktivt besöksmål

 Samverka med andra nämnder

 Mångfald inom kulturen

 Verksamheterna är attraktiva för nationella minoriteter och 
hbtq-personer

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Jämställd kultur

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Rätt kvalitet och service

 "En dörr in" för bidrag.

 Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Tillgängliga verksamheter

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Kulturförvaltningens chefer ska ges rätt förutsättningar för att 
utöva gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Ständiga förbättringar bidrar till en långsiktig effektivare 
resursanvändning
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Miljö- och byggnadsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Luleå växer! Under året har antalet ärenden på förvaltningen antingen ökat i antal eller storlek. Antalet 
bostadsanpassningsärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2015 med ca 25 %. Dock har 
kostnaderna ökat och antalet större ärenden fördubblats. Detta beror till största delen på att fler äldre 
väljer att bo kvar i sin villa och med minskad rörelseförmåga så behöver bostaden anpassas. Hittills i år 
har fler bygglov inkommit än samma period år 2015, även antalet större ansökningar är fler än föregående 
år. Huvudsakliga nyproduktionen av bostäder sker inom Luleå och de stadsnära byarna. Förvaltningen 
har betalat ut bidrag till Lulebo för trygghetsboendet på Punktvägen i Gammelstad och ytterligare två 
bidrag, eventuellt tre bidrag kommer att betalas ut under året. Miljö- och byggnadsnämnden har 
tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen genomfört ett informationsmöte kring kommunalt och 
enskilt VA i Sörbyarna. Ytterligare ett kommer genomföras i höst i Sunderbyn. Mätningssystemet för luft 
har setts över för att kvalitetssäkra de mätvärden som publiceras på Lulea.se. Samverkan ska initieras 
med stadsbyggnadsförvaltningen för att ytterligare synliggöra och främja beteenden som gynnar 
luftkvaliteten.

Inom kort kommer förvaltningen lansera en ny digital e-tjänst för bygglov. Förberedelser pågår för 
publicering av vårt digitala bygglovarkiv. Målsättningen är att det digitala arkivet ska finnas tillgängligt 
på hemsidan är svårt att genomföra med hänvisning till PUL (personuppgiftslagen). Förvaltningen följer 
servicemålen för Luleå Direkt och visar på goda resultat. Vi levererar god service till våra medborgare och 
tycker att det är viktigt att kunderna inte ska behöva vänta för länge telefonkö när de tar kontakt med oss.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har idag 48 personer anställda varav 41 är tillsvidare, 39% är män och 
61% kvinnor. Förvaltningen har 3,3% i total sjukfrånvarotid och 86,5% i nyckeltal för frisknärvaro, jan-aug 
2016.  Förvaltningen fortsätter att rekrytera personal för att täcka upp för en ökad mängd ärenden men 
även för personer som slutat eller har föräldra- eller tjänstledigt. Arbete med en gemensam 
organisationskultur pågår och två enkäter kommer att genomföras under året för att följa upp den 
psykosociala arbetsmiljön. Vi har innan sommaren antagit en vision för förvaltningen - Modern 
myndighet med fokus på hållbar utveckling. Hela förvaltningen har tillsammans fått arbeta med vad 
visionen betyder för oss, för att göra den till vår gemensamma plattform. 

Förvaltningen arbetar för att uppnå de ekonomiska målen genom effektiviseringar och översyn av taxa 
och kostnadstäckningsgrad. Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnd med förvaltning kommer 
redovisa ett nollresultat för året.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 11 865 18 886

Verksamhetens kostnader -23 731 -40 604 Nettoinvestering 0 582

Kapitalkostnader

Nettokostnader -11 866 -21 718

Kommunbidrag 14 479 21 718 Årsbudget 582

Resultat 2 613 0 Avvikelse 247 0
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Bidra till god bebyggd miljö utifrån miljö- och 
byggnadsnämndens/förvaltningens samlade kompetens

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Ökad delaktighet genom medborgardialog i tidigt skede

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänsterMål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

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

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Följa och jämföra resultat av utförd service för att utveckla 
verksamheten

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Ge förutsättningar till varje chef för att utöva ett gott ledarskap

 Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifterMål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 En hållbar arbetsgivare genom fokus på långsiktighet och 
hälsofrämjande insatser

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens verksamhetsområde

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Gemensam struktur för effektiv kvalitets- och 
verksamhetsutveckling med fokus på det som tillför värde för kund, 
medarbetare och ledare
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Socialnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Samhälle

Socialförvaltningen har under perioden arbetat enligt de styrsignaler som finns i programmen och i 
socialnämndens planer. Det finns tydliga signaler om att ambitionen att möjliggöra kvarboende har fått 
genomslag. Vidare har arbetet gett avtryck framförallt inom området barn och unga. Nu finns snart 
kommungemensamma planer för tre stadsdelar: Råneå, centrum och Hertsön.

Service

Förvaltningen eftersträvar att bidra i arbetet som ska göra Luleå till en seriös kandiadat till priset Sveriges 
kvalitetskommun. Sedan tidigare finns möjligheten att jämföra olika vård- och omsorgsboenden på 
kommunens hemsida och nu kan medborgarna också jämföra stödboenden. Resultaten från 
undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" påvisar att det finns ett utrymme att förbättra 
brukarnas upplevelse, vilket är en prioriterad uppgift. Ett antal nya kundnöjdhetsmätningar har lanserats 
under året, bland annat nämndens nöjdhet med tjänstemannastödet. Nämnden och förvaltningen har de 
senaste åren utvecklat sitt arbete med planering, genomförande och uppföljning.

Medarbetare

Arbetet med att förbättra chefernas förutsättningar fortgår. Det omfattar både att minska antalet 
medarbetare varje chef ansvarar för, att tydliggöra roller för olika nivåer i organisationen och att utveckla 
det administrativa stödet. Sjuktalet fortsätter att oroa och satsningar inom arbetsmiljöområdet är 
nödvändiga. För detta finns en handlingsplan. Det genomförs insatser för att attahera, utveckla och 
behålla medarbetare inom förvaltningen och kommunen.

Ekonomi

Prognosen pekar på en budget i balans i slutet på året, trots kostnadsökningar inom vissa områden. 
Fortsatt finns fortfarande stora utmaningar inom hemtjänst. Ett förstärkt uppföljningsarbete inom 
hemtjänsten pågår som en effekt av den första genomlysningen som gjordes under våren. Ett förändrat 
arbetssätt är också startat i tre hemtjänstgrupper och planeringsarbetet är stärkt med statliga medel från 
maj månad.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 156 955 236 050

Verksamhetens kostnader -1 185 470 -1 765 796 Nettoinvestering 3 692 8 000

Kapitalkostnader -6 203 -9 000

Nettokostnader -1 034 718 -1 538 746

Kommunbidrag 1 025 831 1 538 746 Årsbudget 14 218

Resultat -8 887 0 Avvikelse 6 218
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 I samverkan vidta åtgärder för att öka barns och ungas hälsa 
och självkänsla

 Balansen avseende tillgång till bostäder för socialnämndens 
målgrupper ska förbättras

 Aktivt bidra till ökad integration i samhället

 Andelen behöriga till gymnasiet ska öka

 Vidareutveckla genomförandet av programmen i 
kommunövergripande samverkan

 Ta fram en plan för missbruksområdet

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Verkställ socialnämndens planer

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Mätningar av kund-/medborgarsynpunkter och 
kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda till åtgärder; 
förvaltningen ska öka andelen "gröna" mätpunkter i Öppna 
Jämförelser med särksilt fokus på bemötande, delaktighet och 
samverkan

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Arbeta för en mer öppen och tillgänglig socialförvaltning

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Inom varje verksamhetsområde mäta, analysera och vidta 
åtgärder för att utveckla en mer jämställd service

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser  Öka vår attraktion som arbetgivare

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Resultat > 0 kr

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Vidta strukturella förändringar så att en del kommunbidraget 
kan avsättas till sociala investeringar
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Stadsbyggnadsnämnd

Verksamhetens måluppföljning

Sommaren har passerat och återigen är hösten här. En tid då tempot ökar för att nå årets ambitioner. Så 
här långt ser det bra ut.

Arbetet med att revidera cykelplanen pågår. Målsättningen är att drift- och underhållsfrågor tydligare ska 
genomsyra cykelplanen. Statusbedömning av gång- och cykelvägnät är utförd och kommer att bli ett bra 
komplement till planen. I syfte att komma igång med en kontinuerlig dialog med cyklister i Luleå, 
beslutade nämnden att införa ett årligt cykelforum. I år kommer det att hållas under Hållbarhetsveckan i 
september, för att ge möjlighet för alla intresserade att prata om cykling.

Målet om att öka ungas inflytande på planeringen har visat sig ge effekt. Ett tjugotal gymnasieungdomar 
har sommarjobbat med ett stadsutvecklingsprojekt för resecentrum och resultatet av arbetet kommer att 
sätta prägel på det framtida området. Ett annat exempel är att barn på Borgmästarens förskola kommer att 
vara delaktiga i arbetet med planering av en ny lekplats i Notviksparken. Detta tack vare ett 
medborgarförslag som nämnden biföll under våren. Ytterligare ett exempel är att ungdomar under 
sommaren fått uttrycka sig via blomsterarrangemang och utsmyckning av parkbänkar i form av 
visdomsord och färgsättning.

Att ständigt ha fokus på jämställdhet är en självklarhet. Tyvärr ibland så självklart att det tappas bort och 
risken är att vi rullar på i gamla hjulspår. Därför har nämnden genomgått en jämställdhetsutbildning och 
vi kommer att göra allt det vi kan för att integrera jämställdhet i vårt beslutsfattande.

En av de största utmaningar som Luleå kommun står inför, är att möta tillväxten i form av fler bostäder. 
Det innebär att vi behöver skapa förutsättningar till byggande och vi behöver ta vårt ansvar för dem som 
inte själva har möjlighet att för tillfället få sig ett hem. Det är mycket glädjande att vi har ”all time high” 
vad gäller planer för bostäder och att vi fram till 31 augusti hade uppfyllt vårt bosättningsuppdrag till 100 
%.

En av de största utmaningar som Luleå kommun står inför är att möta tillväxten i form av fler bostäder. 
Det är mycket glädjande att vi har ”all time high” vad gäller planer för bostäder och det är med stolthet vi 
ser att förvaltningen håller högt tempo i att göra det som krävs att de lulebor som har rätt att få 
kommunens hjälp till en bostad får det.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 690 642 1 061 718

Verksamhetens kostnader -562 290 -907 653 Nettoinvestering 170 566 584 665

Kapitalkostnader -257 166 -387 326

Nettokostnader -128 814 -233 261

Kommunbidrag 159 500 239 249 Årsbudget 829 777

Resultat 30 686 5 988 Avvikelse 382 618 245 112
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Styrkort 

SAMHÄLLE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Genomföra resvaneåtgärder i syfte att nå ett hållbart resande genom att 
påverka befolkningens attityder och beteende

 Revidera cykelplanen i syfte att höja ambitionsnivån och för att planen ska 
uppfylla intentionerna i åtgärdsprogram för bättre luft

 Verka för publik tankning av Biogas 2016

 Utarbeta strategi för laddningsstationer i Luleå

 Ta initiativ till ett resurseffektivt bostadsprojekt, tillsammans med externa 
aktörer, som ger Luleå nationell uppmärksamhet

 Öka barn och ungas inflytande på planeringen och utformningen av 
allmänna platser

 Ökad beredskap för boendelösning för ökat flyktingsmottagande

 Öka planlagd mark för industri, handel och kontor

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med 
särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

 Öka tillgången av markområden för alla typer av boendeformer (bostäder 
flerfamiljhus mm)

SERVICE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Genomför minst en medborgardialog enligt fastställd modell och utvärdera 
utfallet

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 
Kvalitetskommun 2017

 Utveckla metoderna för halkbekämpning i syfte att minska antalet 
singelolyckor bland gående och cyklister

 Utveckla den systematiska uppföljningen av felanmälan och 
synpunktshantering

 Vidareutveckla information till medborgare om aktuell luftkvalitet

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och 
jämföra resultat av utförd service

 Ta fram minst tre servicedeklaration varav en för planprocessen

MEDARBETARE
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Öka det administrativa stödet för chefer med fler än 20 direkt underställda

 Färre medarbetare ska 2017 uppleva arbetsrelaterad stress jämfört med 2013

 Sjukfrånvaron ska understiga 4.5 %

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande 
arbetsplatser

 Kartlägg sårbarheten inom förvaltningens kompetensförsörjning

EKONOMI
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Ekonomin ska vara i balans

 Effektiv och tydlig process vid investering och exploateringMål för att: Frigöra resurser genom 
effektiviseringsåtgärder

 Utarbeta systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser bland annat 
genom att identifiera nyckeltal som möjliggör mätning av effektivitet
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Övriga nämnder

Kommunrevision 160831
Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 0 0

Verksamhetens kostnader -541 -2442 Nettoinvestering

Kapitalkostnader

Nettokostnader -541 -2442

Kommunbidrag 1628 2442 Årsbudget

Resultat 1087 0 Avvikelse
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Luleå Kommunföretag AB

Förvaltningsberättelse januari-augusti

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.

Periodens resultat efter finansiella poster för moderbolaget är 38 184 tkr (36 982 tkr föregående år, samma 
period). Resultatet för perioden är 1,2 mkr bättre än föregående år och förklaras till största delen av lägre 
finansiella kostnader hittills under 2016. Prognosen för året visar på ett bättre resultat än budgeterat på 
grund av större utdelning än beräknat från Luleå Energikoncernen och lägre räntekostnader än budget.

Resultaträkning, prognos och ekonomiska ägardirektiv

Luleå Kommunföretag AB äger följande dotterbolag. Beloppen (tkr) visar redovisning per 2016-08-31 för 
bolagen med prognos för helåret 2016. Samtliga företag har ägts under perioden 2016-01-01-2016-08-31. 

Periodens resultat Samma period föregående år Prognos Budget

Intäkter 52 4 52 0

Kostnader -2 229 -1 801 -3 500 -3 700

Finansiella intäkter 41 587 41 134 41 590 39 900

Finansiella kostnader -1 226 -2 355 -2 200 -3 300

Resultat efter 
finansiella poster 38 184 36 982 36 142 32 900

Räntabilitet, totalt 
kapital % 4,5 4,0

Soliditet % 84,0 75,0

Dotterbolag Ägarandel % Rörelsens 
intäkter

Resultat efter 
finansiella poster

Prognos soliditet % Prognos 161231 Antal 
anställda

Luleå Energi AB koncernen 100 641 251 75 608 77,0 111 848 168

Luleåbo AB 100 410 377 36 555 25,0 436 708 61

Luleå Lokaltrafik AB 100 89 129 -4 489 27,2 -6 500 146

Luleå Renhållning AB 100 77 837 5 641 22,0 9 400 72

Luleå Hamn AB 100 50 719 2 199 34,0 3 500 36

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 100 12 796 -2 173 8,0 -2 490 6

Kronan Exploatering AB 100 0 - 1 790 29,0 -335 1
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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 2016 förväntas understiga det budgeterade med 2,7 mkr. Total sett förväntas koncernens resultat 
efter finansiella poster uppgå till 111,8 mkr, gentemot det budgeterade på 114,5 mkr.

I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har några veckor med ovanligt ihållande sträng kyla i 
början av året inneburit ökade kostnader för bränsle jämfört med ett så kallat temperaturmässigt normalår. Även om 
klimatförändringarna innebär stigande medeltemperaturer i stort så innebär en ihållande period av låga 
temperaturer ökade kostnader jämfört med en mer normal temperaturvariation. Resultatet i elhandelsverksameten 
förväntas bli bättre än budgeterat. I moderbolagets övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam 
administration förväntas endast mindre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget gentemot budget uppgår 
till - 1,0 mkr. Ovädret i början juni medförde stora kostnader för Luleå Energi Elnät AB samtidigt som ökade intäkter 
från nyanslutningar har påverkat resultatet positivt. Totalt pekar helårsprognosen på ett resultat som är 1,5 mkr 
sämre än budgeterat. I koncernens övriga bolag Bioenergi AB, Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) och Lulekraft 
AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) förväntas endast mindre avvikelser gentemot budget. För intressebolaget 
Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) fortsätter den låga prisnivån på el och elcertifikat att påverka bolaget negativt. 
Nedskrivning av aktieinnehavet har skett i de senaste boksluten och ytterligare nedskrivningar kan behöva göras.

Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda 
fler energitjänster och -produkter. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen som utfördes av SKI (Svensk 
Kvalitetsindex) visade återigen att för 9:e året i rad har Luleå Energi koncernen bland energibranschens mest nöjda 
kunder i Sverige. Den nationella prisjämförelsen, Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå Energi-koncernen 
har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges fjärde lägsta elnätspriser. Energibranschen står inför en historisk 
omvälvning vad gäller marknad, politiska beslut, teknik och ekonomi. Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt 
för att kunna motsvara framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden.

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos

resultat föreg. år

Omsättning 641 251 596 363 1 083 753 966 545 Frisknärvaro 
% 92,4 84,9

Kostnader inkl 
avskr -566 966 -528 980 -971 246 -853 014 Sjukfrånvaro 

% 2,6 2,1

Finansiella 
poster 1 323 -1 185 -659 973

Res. efter fin. 
poster 75 608 66 198 111 848 114 504

Investeringar 
totalt 68 452 51 842 152 635 143 565

Räntabilitet % 5,0 4,6 8,5 8,6

Soliditet % 76,5 72,2 77,0 74,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet för att gynna 
inflyttning till kommunen.

 Bidra till 10000 fler-målet. Främst via program Bästa boende/Program D och 
Livet vid vattnet/Program C. Satsningen på elinfrastruktur i skärgården fortsätter.

 Koncernen erbjuder praktikplatser, examensarbeten och har även annan 
samverkan i utbildnings- och kompetensfrågor.

 Bolagets sponsorverksamhet främjar ungdomsverksamhet inom sport och 
kultur.

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med 
särskilt fokus på avgörande faktorer för 2016

 Bolagets sponsorverksamhet bidrar till att vara en aktiv part i 
marknadsföringen av varumärket Luleå inom Luleå Energi-koncernens 
verksamhetsområde.

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Förenkla kommunikationen med kundservice genom införandet av fler 
kontaktvägar, till exempel chatt som ett komplement till besök, telefon och mail etc.

 Utveckla mina sidor med den tillgängliga informationen om kundens egen 
förbrukning och mätvärden. Gäller för både privatpersoner såväl som för företag. 
Förbättrar möjligheten till energieffektivisering och ger en samlad bild över 
kundens energianvändning.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 
Kvalitetskommun 2017

 Den nya mobila applikationen (app) ska utvecklas att ge lättillgänglig och 
aktuell information bland annat om kundens egen förbrukning, kostnader och 
eventuella driftstörningar. Förbättrar möjligheten till energieffektiviseringar och 
ger en snabbare information till berörda vid eventuella driftstörningar.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och 
jämföra resultat av utförd service

 Genom ett urval av kundundersökningar hitta nya infallsvinklar att utveckla 
och förbättra koncernens service, information och kommunikation.

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen.Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att 
utöva gott ledarskap

 Genomförandet av chefsdag varje år.

 Kontinuerlig satsning på friskvård och hälsa.Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande 
arbetsplatser

 Identifiera Luleå Energi-koncernens friskfaktorer.

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Soliditet lägst 60 %Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål 
(bolag)  Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital minst 7,5 %

 Fortsatta effektiviseringar ska ge effektivare inköp och lägre inköpspriser.Mål för att: Frigöra resurser genom 
effektiviseringsåtgärder

 Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med kommunens 
inköpsavdelning.
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Lulebo AB

Verksamhetens måluppföljning

För Lulebo har fortsatt arbetet med omställningen av organisationen under 2016. Fullmäktige beslutade i 
juni 2015 om ett nytt ägardirektiv för bolaget, innebärande att Lulebo ska minska sin marknadsandel av 
hyresrätter i Luleå från drygt 70 % till mellan 45-55 % och bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023. Lulebo 
har under 2016 sålt 33 fastigheter, innehållande ca 1 400 lägenheter och per 31 augusti 2016 uppgår 
marknadsandelen till ca 50 %.

Enligt beslut i fullmäktige i augusti 2016 ska Lulebo fram till 1 juli 2017 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 45 mkr (37 mkr). Periodens investeringar uppgår till 
ca 332 mkr (177 mkr). I dessa siffror ingår 50 % av Lunets resultat då Lulebo i är hälftenägare i detta bolag.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 36,5 mkr (35,8). Prognos för året är 436,7 mkr.  I dessa 
siffror ingår 50 % av Lunets resultat då Lulebo i är hälftenägare i detta bolag.

Medeltalet anställda på Lulebo har varit 61 personer varav 57 % 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.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos

resultat föreg. år

Omsättning 410 377 478 299 1 008 185 558 134 Frisknärvaro 
% 85,0 90,0

Kostnader inkl 
avskr -309 842 -373 706 -475 636 -417 442 Sjukfrånvaro 

% 3,5 3,5

Finansiella 
poster -63 980 -68 801 -95 841 -55 775

Res. efter fin. 
poster 36 555 35 792 436 708 84 917

Investeringar 
totalt 331 697 177 000 350 000 350 000

Avkastningskr
av % 2,9 8,0 25,0 15,0

Soliditet % 26,8 12,7 25,0 25,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Lulebo skall producera 1000 nya lägenheter med i snitt 100 lägenheter 
per år under 2014-2023.

 Lulebo ska uppnå miljöbyggnad silvernivå vid nyproduktion.

 Vid nyproduktion ska prioritering av mindre lägenheter göras.

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt 
fokus på avgörande faktorer för 2016

 Lulebo ska bidra ekonomiskt med max 0,5 % av hyresintäkterna för att 
ge förutsättningar till meningsfull fritid för hyresgästerna.

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Nöjdkundindex ska lägst uppgå till 80 %.Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 
2017

 Serviceindex ska lägst uppgå till 80 %.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra 
resultat av utförd service

 Periodiska mätningar genomförs avseende serviceindex.

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Nöjd medarbetarindex ska vara minst 80 %.

 Alla ålderskategorier (5-års intervall) ska vara representerade bland 
medarbetarna.

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

 Befattningsbeskrivningar ska upprättas för samtliga tjänster, ansvar 
och befogenheter ska vara tydliggjorda.

 Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.

 Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande 
arbetsplatser

 Könsfördelningen av anställda ska högst vara 60 % av endera kön.

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Soliditeten ska över en konjunkturcykel uppgå till 25,0 % oaktat 
effekter fastighetsförsäljningar.

 Fjärrvärmeförbrukningen ska minskas och uppgå till högst 
150kwh/m2.

 Elförbrukningen ska minskas och uppgå till högst 30 kwh/m2.

 Avkastning på eget kapital ska uppgå till 15,0 %.

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

 Det genomsnittliga driftnettot på bostäder, kr/m2, av bolaget bestämd 
rapport ska öka med 5% mot utfallet 2015.

 Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %.

 Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

 Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 5 %.
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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 beslutade strategin. 
Strategi 2018 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.

LLT har haft en fortsatt bra resandeökning under året. Jämfört med motsvarande positiva period 2015 har resandet 
ökat med 7,3 %. Resandeökningen beror bl a på den kontinuerliga utvecklingen av trafiken, men ska nog framför allt 
ses som en indikation på att allt fler människor börjar se kollektivtrafiken som ett bra, konkurrenskraftigt alternativ. 
Målet är att resandet ska bibehållas under resten av 2016, men en nödvändig prisökning kan påverka detta. 
Kunderna ger återigen LLT gott betyg i den kontinuerliga kundundersökningen och bolaget får bra placeringar inom 
samtliga delfrågor. Period 1 hade bolaget återtagit förstaplatsen gällande hur nöjda våra kunder sammanfattningsvis 
är med bolaget - under period 2 har bolaget legat på andra plats.

LLT har, genom de åtta biogasbussarna som nu är i drift, stärkt sin miljöposition. I början av 2016 genomfördes 
tester med 100 % förnyelsebar Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO100) för att utvärdera möjligheten att köra på 
fossilfritt bränsle i existerande dieselbussar. Utfallet i drift blev gott även om bränslekostnaden ökade. Den största 
satsningen mot ett hållbart samhälle är sannolikt det elbussprojekt som LLT, tillsammans med Luleå Kommun och 
andra intressenter lokalt och nationellt, planerar att genomföra under 2017-2018 vilket dessutom förväntas sätta 
Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige. Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning och 
ytterligare 15 bussar har upphandlats för leverans våren 2017. Denna satsning förväntas, utöver en positiv 
miljöeffekt, ge förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik, minskade underhållskostnader, m m.

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. En ny organisation inom trafikavdelningen är på 
plats för förbättrad dialog med medarbetarna och att bistå i utveckling av verksamheten enligt Strategi 2018. Den 
årliga miljörevisionen enligt ISO 14001:2004 har genomförts på LLT med gott resultat.

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos

resultat föreg. år

Omsättning 89 129 84 249 136 686 137 121 Frisknärvaro 
% 81,2 75,0

Kostnader inkl 
avskr -93 317 -83 862 -143 007 -140 927 Sjukfrånvaro 

% 6,6 6,0

Finansiella 
poster -301 -668 -179 -179

Res. efter fin. 
poster -4 489 -281 -6 500 -3 985

Investeringar 
totalt 975 3 982 10 895 10 595

Räntabilitet % neg 0,3 neg 3,0

Soliditet % 29,7 26,2 27,2 35,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att det känns tryggt att åka med bolaget.

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D och F.

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort.

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt.

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att det går snabbt att åka med bolaget.

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

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

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

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i 
samband med utvecklingssamtal

 Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 
sjukdagar/år.

 Frisknärvaro minst 95,5 % av total arbetstid.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Soliditet 35,0 %.

 Räntabilitet 3,0 % på totalt kapital.

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

 Totala intäkter (exkl. kommunal ram)/total kostnad 50 %.

 Kommunens nettokostnad per resa skall med indexstart 
2002 100, 2016 inte överstiga 110.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

 Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för 
effektiviseringsåtgärder.
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Luleå Renhållning AB

Verksamhetens måluppföljning

Luleå Renhållning AB har haft ett starkt andra tertial under 2016. Bolaget har ett resultat som följer budget 
och överstiger avkastningskraven, vilket är bra med tanke på att bolaget har lagt mycket arbete på 
förberedelser för nyöppning av deponier. På verksamhetssidan är det fortsatt hård konkurrens men med 
olika marknadsföringsåtgärder så ligger bolaget nu på ungefär samma takt som 2015. Bolaget ser även 
positiva resultat på de jordmassor vi nu kan ta emot på befintlig deponianläggning.

För projekten i Luleå Renhållning ABs strategiska plan går alla utom ett enligt plan. Arbetet med 
arbetsmiljöcertifiering ligger i träda just nu, då vår Produktionschef valt att lämna LRAB för ett annat 
arbete. Då Produktionschefen är en central roll för en certifiering är det narturligt att det projektet får 
vänta tills en ny person har tillträtt.

Den plockanalys som gjordes under det första tertialet har nu påverkat bolagets projektportfölj, och även 
den kommunikativa inriktningen. Luleå Renhållning AB kommer att framåt bli mer aktiva i att informera 
Luleå kommuns medborgare om vikten av källsortering. Det kommer att kräva att vi i linje med det 
centrala administrationsprojektet lägger mycket mer energi på digital exponering än utskickat tryckt 
material. Dels för att lättare få feedback dels för att med samma resurser nå och påverka många fler. För 
källsorteringsprojektet på Porsön, CSS (Cirkeln Ska Slutas), har bolaget engagerat Luleå kommuns 
kommunikationskontor för en kommunikationsplan.

Fortsättningen på året ser ljus ut för Luleå Renhållning AB, bolaget har fått in ett stort antal bra 
kandidater till tjänsten som produktionschef, resultatet följer budget och sommarens utmaningar har i år 
hanterats på ett mycket bra sätt.

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos

resultat föreg. år

Omsättning 77 837 76 259 120 200 120 500 Frisknärvaro 
% 91,0 80,0

Kostnader inkl 
avskr -72 209 -69 297 -110 835 -110 845 Sjukfrånvaro 

% 3,1 3,4

Finansiella 
poster 13 29 35 45

Res. efter fin. 
poster 5 641 6 991 9 400 9 700

Investeringar 
totalt 1 022 3 795 13 955 13 955

Räntabilitet % 4,2 5,4 6,0 6,0

Soliditet % 37,9 35,3 22,0 22,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Förbättrade möjligheter att källsortera för Luleå kommuns 
medborgare

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Ökad beredskap hos LRAB vid extraordinära händelser i 
kommunen

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Bibehålla LRAB:s kvalitetscertifiering

 Vara nr 1 i SCB:s NMI-undersökning (Nöjd medborgarindex) 
gällande renhållning och sophämtning

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 LRAB har relevanta nyckeltal

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Kompetensutveckla ledare i ledarskap.

 Medarbetarsamtal genomförs årligen enligt rutin

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

 Personalhandboken skapar samsyn i företaget

 Sjukfrånvaron högst 4,0 %

 Frisknärvaro lägst 70,0 %.

 Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Öka medarbetarnas nöjdhet

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Räntabilitet över tid på minst 6 % på totalt kapital.Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

 Soliditeten över tid skall överstiga 22 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  LRAB är kostnadseffektivt
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Luleå Hamn AB

Verksamhetens måluppföljning

Året har inletts med sjunkande godsmängder, främst är det utlastning av malm från Sandskär som 
minskat. Minskningen har varit cirka 1 680 ton varav minskningen av järnmalm står för 1 220 ton. En 
förklaring till den minskade malmutlastningen är att SSAB köpt malm från Ryssland och därmed minskat 
sina inköp till Oxelösund via Luleå. Godsintaget förväntas under året vara lägre än 2015 främst på grund 
av det ansträngda läget inom gruvindustrin. Långsiktigt har dock LKAB inte aviserat någon 
produktionsminskning utan avser att öka utskeppningen av malm med omkring 30 %.

Tjänstekoncessionen för verksamheten i Victoriahamnen har påbörjats. De inledande månaderna har gått 
bra och samarbetet flyter som förväntat. Det är för tidigt att dra slutsatser om tjänstekoncessionens fulla 
genomslag på verksamhetens resultat i dagsläget.

Samtal har förts med både Piteå Hamn samt med Göteborgs Hamn om ett utvidgat samarbete på de 
områden där bägge hamnarna tjänar på samarbete. Dessa samtal förs i mycket positiv anda.

Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. Under hösten kommer förhandlingar 
att ske i Mark och Miljödomstolen för att erhålla miljötillstånd för den tänkta kajen och muddringen. En 
syn av området tillsammans med Mark och Miljödomstolen är genomförd. Arbetet bedrivs som tidigare i 
nära samarbete med Sjöfartsverket.

Bolaget kommer under innevarande år inte nå målet om en soliditet om 40 % då lånet om 100 miljoner 
som togs vid bolagiseringen tynger soliditeten. Bolagets soliditet har dock ökat jämfört med 2015 då 
bolaget gjorde en god vinst och således kunde öka soliditeten.

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos

resultat föreg. år

Omsättning 50 719 64 485 76 200 79 600 Frisknärvaro 
% 88,8 85,0

Kostnader inkl 
avskr -48 043 -56 261 -71 600 -71 600 Sjukfrånvaro 

% 2,2 3,0

Finansiella 
poster -477 -728 -1 100 -1 100

Res. efter fin. 
poster 2 199 7 496 3 500 6 900

Investeringar 
totalt 628 2 889 5 000 13 000

Räntabilitet % 1,4 3,8 2,2 5,0

Soliditet % 34,2 32 34,0 40,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Styrelsen fastställer en gång per år att bolagets målbild är i 
enlighet och stöder, för hamnen relevanta delar av, programmen 
inom Vision 2050

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Hamnen är en ISO 9001 certifierad verksamhet och skall på sikt 
arbeta för att vara reviderbar även för OHSAS 18001 och ISO 14001.

 Genomföra regelbundna kund- och samverkansmöten för att 
fånga upp kundens synpunkter. Mål att ha minst 4 kundmöten per 
år.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

 Börja och intensifiera införandet av ett avvikelsestyrt 
förbättringsarbete.

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Företaget skall ta fram gemensamma ledord för verksamhetens 
tankesätt.

 Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.

 Frisktal ska vara lägst 87 %.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Företaget skall genomföra en medarbetarenkät för att därefter 
kunna göra bättre aktiviteter för att främja hälsa, trivsel och 
arbetsglädje.

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Soliditet 40,0 %.Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

 Räntabilitet på totalt kapital 5,0 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Under året skall Viktoriahamnen läggas ut på tjänstekocession.
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Nordiskt FlygTeknik Centrum AB

Verksamhetens måluppföljning

Eftersom bolaget har haft få elever i gymnasiet årskurs 1 i vår blir ekonomin väldigt ansträngd. I fjol var 
det också ett lågt antal elever under vårterminen och i år har det varit betydligt färre. Till hösten ser det ut 
att bli ett högre antal gymnasieelever, men genom att eleverna i den verksamheten övergår till 
gymnasieskolan kommer bolaget inte att kunna ta del av den ökningen av intäkterna. 

Bolaget har lagt ner mycket extra tid och resurser under våren på marknadsföring av utbildningarna för 
att få upp antalet sökande. Antalet sökande till mekanikerutbildningen i höst är betydligt fler än i fjol och 
mekanikerutbildningen är fullbesatt. NFTC har haft hög sjukfrånvaro bland personal under våren och 
kostnader för vikarier har i hög utsträckning påverkat verksamhetens resultat.

Årsprognosen är svår att beräkna då ett flertal faktorer är komplicerade att prognostisera och 
faktureringen mellan Barn- och utbildningsförvaltningen är än så länge preliminär. Avtalet mellan 
bolaget och BUN inte riktigt på plats ännu, men arbetet med att färdigställa avtalet pågår för fullt. Avslut 
av pågående faktureringar, t ex släpande fakturor, påverkar också resultatet för 2016.

Detta år blir ett ovanligt år för bolaget genom verksamhetsövergången av gymnasieutbildningen till Luleå 
kommuns barn- och utbildningsförvaltning från 1 augusti.

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos

resultat föreg. år

Omsättning 12 796 14 015 17 784 Frisknärvaro 
% 89,2 90,1

Kostnader inkl 
avskr -14 969 -14 393 -20 274 Sjukfrånvaro 

% 10,8 9,9

Finansiella 
poster 0 -3 0

Res. efter fin. 
poster -2 173 -381 -2 490

Investeringar 
totalt 331 264 377

Räntabilitet % neg neg neg

Soliditet % 8,0 14,0 8,0
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Arbeta med att eleverna ej ska använda alkohol, droger och 
tobak.

 Rekrytering av elever från hela Sverige och få fler av de 
riksrekryterade eleverna att folkbokföra sig i Luleå.

 Bolaget arbetar med strategier inom främst Program A och E.

 Erbjuda elever praktik inom och utom Sverige.

 Tillsammans med branschföretag inom flyget  skapa och 
utveckla utbildningar.

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska 
årligen öka.

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

 Tillsammans med elevvård/företagshälsa stödja och främja 
elevers hälsa och livsstil.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Kontinuerliga veckomöten med personal.

 Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter.Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

 Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och 
möjligheter att påverka sin arbetssituation.

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Soliditet 14,0 %.Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

 Räntabilitet på totalt kapital 3,0 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska 
kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial.
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Kronan Exploatering AB

Verksamhetens måluppföljning

Kronan Exploatering AB har Luleå kommuns uppdrag driva utvecklingen av stadsdelen så att Kronan 
utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel med kvaliteter i form av närhet till både natur och Luleå 
centrum, god service och varierande mötesplatser. De kommunala processerna samordnas från 
Projektutvecklingsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen i en kommunövergripande 
projektorganisation. Bolaget fokuserar på marknadsföring och införsäljning till byggherrar.

Under 2016 fokuserar bolaget på de avgörande faktorerna att få in fler aktörer och att utveckla samverkan 
med byggherrar för att bidra till målsättningen att minst 400 byggrätter kan markanvisas innan årets slut. 
Under perioden har sex stycken byggherrar valts ut för etapp 1 i Kronandalen om drygt 400 bostäder. 
Under nästa period sker en dialog-och förhandlingsprocess som innebär en hög grad av delaktighet och 
samverkan från de byggherrar som väljs ut. Processen ska resultera i färdiga markanvisningsavtal innan 
årets slut. Parallellt pågår detaljplaneläggning av Kronandalen samt att detaljplanen för del av 
Lulsundsberget (som tidigare anvisats) vunnit laga kraft.

Ytterligare en avgörande faktor som bolaget fokuserar på under 2016 är rese-och färdmedelsval för 
hållbart resande. I inbjudan till intresseanmälan för markanvisning beskrevs hur vi vill genomföra 
översiktsplanens intentioner för ett hållbart transportsystem på Kronan genom att undvika 
markparkering, uppmuntra bilpooler och anlägga bra cykelparkeringar. Nu vidtar en dialog och 
förhandlingsprocess för de byggherrar som valts ut.

Under hösten är det hög prioritering att förbereda kommande etapper inklusive att utreda 
förutsättningarna för etablering av stadsdelscentrum som är en viktig pusselbit för den fortsatta 
utvecklingen.

I och med att Luleå kommun nu har en organisation och dedikerade resurser för att driva projektet i sin 
helhet har bolagets styrelse vid den årliga strategidiskussionen beslutat att rekommendera ägarna att 
avsluta bolagets utvecklingsuppdrag för Kronan. Under september tas styrelsens rekommendation upp i 
koncernstyrelsen och en process för att avsluta och överlämna uppdraget till förvaltningsorganisationen 
inleds under hösten. Det ekonomiska målet för bolaget är satt över tid och kan därför inte nås under en 
enskild period.

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv

Tkr Periodens Samma period Prognos Budget

resultat föreg. år

Omsättning 0 0 2 640 0

Kostnader inkl 
avskr -1 790 -1 665 -2 975 -3 150

Finansiella 
poster 0 0 0 0

Res. efter fin. 
poster -1 790 -1 665 -335 -3 150

Investeringar 
totalt 119 0 119 0

Räntabilitet % neg neg neg -

Soliditet % 51,0 60,0 29,0 -
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Styrkort 

SAMHÄLLE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

 Genomförande av programmens intentioner stöds genom fokus 
på utvecklad samverkan med byggherrar och markanvisning av 
minst  400 bostäder under 2016.

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus 
på avgörande faktorer för 2016

 Genomförande av programmens intentioner stöds genom 
särskilt fokus på rese- och färdmedelsval för hållbart resande under 
2016. Vårt bolagsövergripande mål om Kronan som en långsiktigt 
hållbar stadsdel stöds enligt strategin Mer stad på samma ytai 
program C, strategierna Bästa boendet och Mer stad på samma yta i 
program D samt strategin "Smarta resor och transporter" i program 
F.

SERVICE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017  Utveckla www.kronanlulea.se för att kommunicera med 
utvalda målgrupper och tydligt definiera vilken service dessa 
målgrupper kan förvänta sig.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av 
utförd service

MEDARBETARE

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter enligt plan

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

EKONOMI

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

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

 Över tid skall Kronan Exploatering bedrivas så att en 
rörelsemarginal på 10 % kan uppnås.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  För en väl avvägd resursfördelning och en god 
samhällsekonomi för kommunala investeringar på Kronan ska 
utvecklingen drivas i bred samverkan mellan nämnder och bolag 
inom ramen för projektorganisationen.
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Fördelning av kommunbidrag på 3 025 771 kr

Ram 2016 Kostn  Differens
Flytt av
budget

2016
MBF 1 317 553 1 661 169 -343 616 565 489
SBF 1 221 765 1 540 723 -318 958 -1 051 941
SUTK 486 452 614 409 -127 957 486 452
Totalt 3 025 771 3 816 301 -790 530 0
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-09-08

 
2016/1117-1.3.3.1

Jan Öström

Ärende om Luleå kommuns delårsrapport 2016-08-31
Ärendenr 2016/1117-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige besluta att godkänna Luleå kommuns 

delårsrapport per 2016-08-31.
2. Kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 9 000 tkr till 

kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens driftbudget för 
2016 för genomförande av projektet Samordning av relevanta 
stödprocesser och kundservice att finansieras genom att minska det 
budgeterade resultatet för 2016.

3. Kommunfullmäktige besluta att justera budgeten för 2016 för 
stadsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen enligt bilagan 
Justering av kommunbidrag 2016.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 2016-08-31
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets andra delårsrapport (se bilaga). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2016-2018) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas styrkort samt ekonomisk
redovisning.

Periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 234
mkr vilket är 169 mkr bättre än budget. Kommunens olika verksamheter visar
ett periodresultat i jämförelse med budget på +45 mkr. Det är ett saldo av
förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget. Övriga 
större förändringar som kan nämnas är nettot av skatteintäkter och generella 
statsbidrag vilket visar -12 mkr sämre än budget, saldot av finansiella intäkter 
och kostnader är +30 mkr bättre än budget. Förändring av 
semesterlöneskulden inkl andra lönekostnader visar tillsammans ett bättre 
resultat i jämförelse mot budget med +59 mkr och realisationsvinster från 
försäljning av tomrätter visar på +33 mkr bättre än budget. Övriga poster 
uppgår till +14 mkr bättre än budget.
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Årsprognos
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat 
på 90 mkr vilket är ca -7 mkr sämre än budget. Nämndernas prognos ger en 
avvikelse mot budget som uppgår till +16 mkr. Avvikelsen mot budget beror 
till största delen på lägre skatteintäkter och generella statsbidrag med 22 mkr, 
ökade pensionskostnader med 11 mkr samt ökade avskrivningar med 8 mkr. 
Detta möts bland annat av minskade lånekostnader i jämförelse mot budget 
på 19 mkr. Prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 633 mkr. Tre 
av fyra av de finansiella målen beräknas uppnås, det som avviker är
nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag som 
prognostiseras uppgå till 15 % vilket enligt målet ska ligga på 10% eller lägre.

Projektet Samordning av relevanta stödprocesser och kundservice
En förstudie avseende stödprocesser och kundservice har genomförts under 
våren och sommaren 2016. Förstudien visar att kommunkoncernen genom att 
samordna stödprocesserna kan uppnå väsentliga effektiviseringar. Målet är att 
år 2020 ha samordnat relevanta delar av kundservice och stödprocesser inom 
kommunkoncernen. Arbetet ska ske stegvis och bidra till medborgarnytta, 
effektivitet och kvalitet. Beslut om ett genomförandeprojekt tas i ett separat 
ärende. 

Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 15 000 tkr under perioden 2016-
10 -- 2019, fördelat på personalresurser för utvecklingsledning med 8 000 tkr, 
konsulttjänster med 3 000 tkr och för utveckling av systemstöd dels med 3 000 
tkr som systeminvestering och dels med 1 000 tkr för 
implementeringskostnader. Effektiviseringar under perioden förväntas 
därutöver kunna bidra med att sänka den totala projektkostnaden. 
Ambitionen är att delfinansiera projektet med 3 000 tkr. Förslaget är därför att 
tillskjuta totalt 9 000 tkr till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens 
driftbudget för att finansiera projektet Samordning av relevanta stödprocesser och 
kundservice och tillskottet föreslås finansieras genom att minska det 
budgeterade resultatet för 2016. Investeringsutgiften uppkommer först under 
2017 och kommer därför att inarbetas i den strategiska planen för 2017-2019. 

Utvecklingsarbetet förväntas när det är fullt genomfört leda till en minskad 
kostnadsmassa till bibehållen eller förbättrad kvalitet. Ambitionen är att 
minska kostnaderna med 10 000 tkr årligen från och med år 2020. I projektet 
ingår även att definiera hur hemtagning ska ske.

Beslutsunderlag
Luleå kommuns delårsrapport 2 per 2016
Justering av budgetramar 2016

Jan Öström
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Ekonomikontoret

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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