
LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

 Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid måndag 1 juni 2015 kl. 08:15

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt Rubrik Ärendenr Sida

1 Finansiering Verksamhetsutvecklare e-tjänster 2015/491

2
Projektmedel till folkhälsoprojektet "Viktiga Mötesplatser - för ett 
aktivare och rikare liv"

2015/505

3 Projektmedel till folkhälsoprojektet "Gröna fingrar" 2015/639

4 Projektmedel till folkhälsoprojektet "En dörr in" 2015/646

5 Finansiering av projektetet "Masterplan datacenter " 2015/618

6
Bidrag till fortsättning av projektet "Ett Luleå fyllt av unga tjejers 
framtidstro"

2014/1024

7 Finansiering av projektet Pojkar behöver förebilder och klok rådgivning 2015/515

8 Ändrat ägardirektiv för Lulebo AB 2015/689

9 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa avseende förskola och fritidshem 2015/660

10 Delårsrapport per 2015-04-30 2015/372

11 Återrapportering avseende centrala anslag 2015/685

12 Uppdrag om målbild och genomförandeplan för Södra hamnplan 2015/688
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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

13
Detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:34 m fl, Södra 
Hamn

2015/640

14 Försäljning av fastigheten Seminariet 1 2015/692
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningens/IT-kontoret Ärendenr
Anders Granström 2015-03-20

 
KLF 2015/491

Finansiering Verksamhetsutvecklare e-tjänster inom ramen 
för e-nämnden
Ärendenr KLF 2015/491

Kommunledningsförvaltningens/IT-kontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av ”Verksamhetsutvecklare e-
tjänster inom ramen för e-nämnden” för 2015 behandlas i samband med 
ärendet Delårsrapport per 2015-04-30. För 2016 och framåt avser IT-kontoret 
att ta kostnaden i egen budget. 

Sammanfattning av ärendet
E-nämnden Norrbotten beslutade 2014-11-05 att en verksamhetsutvecklare e-
tjänster skulle rekryteras och samfinansieras av kommunerna som ingår i e-
nämnden. För Luleås del kommer kostnaden för tjänsten under 2015 att vara 
ca 93 000 kr och för 2016 och framåt att vara ca 149 000 kr/år. 

IT-kontoret har samrått med ekonomikontoret och föreslår att finansieringen 
av ”Verksamhetsutvecklare e-tjänster inom ramen för e-nämnden” för 2015 
behandlas i samband med ärendet Delårsrapport per 2015-04-30. För 2016 och 
framåt avser IT-kontoret att ta kostnaden i egen budget.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut på e-nämnden 141105 ska kostnaden fördelas mellan 
kommunerna enligt följande beräkningsmodell:
- Grundbelopp: 35 000 kr per kommun
- Rörligt belopp: 1.50 kr per invånare 
För Luleå kommun innebär det: 35 000 + 1.50 x 75 9661 = 148 949 kr/år. 
Verksamhetsutvecklaren börjar sin tjänst i maj 2015, vilket innebär en kostnad 
på ca 93 000 kr för 2015.

Beslutsunderlag
 E-nämndens protokoll § 30, 2014-11-05

Anders Granström 
Chef IT-kontoret

Beslutet skickas till

1 Enligt SCB per 2014-12-31
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningens/IT-kontoret Ärendenr
Anders Granström 2015-03-20

 
KLF 2015/491

Ekonomikontoret
IT-kontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-19

 
2015/505-193

Anna Lindh Wikblad

Samhällskontorets yttrande över ansökan om Viktiga 
mötesplatser - för ett aktivare och rikare liv
Ärendenr 2015/505-193

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Strömberg, Strömberg PR ansöker om projektmedel 80 000 kronor 
från Luleå kommun för att genomföra föreläsningar i Norrbotten. Kenneth 
Strömberg är utbildningsansvarig vid SPF Norrbotten men ansöker om 
projektet i eget företag för att satsningen ska kunna rikta sig till samtliga 
pensionärsorganisationer.

Genom inspirerande och underhållande föreläsning om trevliga och 
intressanta mötesplatser vill projektägaren motverka utanförskap. Viktiga 
målgrupper är inaktiva och socialt isolerade personer som befinner sig i 
ensamhet och utanförskap bl a efter avslutad yrkeskarriär. 

Beräknad projekttid är 1 maj till 31 december 2015. Totalkostnad för projektet 
är 240 000 kronor. Bidrag söks även från Norrbottens läns landsting samt 
Kommunförbundet Norrbotten med 80 000 kronor vardera. Projektägaren har 
även tänkt en fortsättning under 2016 med en kostnad på 360 000 kronor där 
han tänker sig söka medel från Luleå kommun, Norrbottens läns landsting 
samt Kommunförbundet Norrbotten med 120 000 kronor vardera.

Beslutsunderlag
Projektansökan och projektbeskrivning (bilaga)

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Kenneth Strömberg, samhällsutvecklingskontoret
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Projektet
VIKTIGA MÖTESPLATSER

- för ett aktivare och rikare liv

Strömberg PR
Hermelinsgatan 23 B   972 31 LULEÅ

0920-891 60, 070-56 891 60
strombergpr@telia.com

Bg 573-9875

Bakgrund

Många människor känner ensamhet och utanförskap i dagens samhälle. En del på 
grund av inaktivitet och social isolering. En del på grund av ensamhet och 
utanförskap efter bl a avslutad yrkeskarriär.

Enligt undersökningar lider en miljon svenskar av depression, besöket på 
psykiatriska kliniker har ökat med 50 procent och 90 000 personer har 
ringt till jourhavande medmänniska och jourhavande präst det senaste året.

Just nu toppar 65-åriga män självmordsstatistiken i Sverige – på grund av 
ensamhet.

Stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Om 10 år kommer var tredje 
person i Sverige vara över 60 år. Samtidigt som det råder osäkerhet om våra 
pensioner på sikt. Många oroas inför framtiden, särskilt när det gäller ekonomin. 

Lågavlönade kvinnor i vården och handeln väntas bli ”fattiga pensionärer” 
och utsatta – särskilt ensamstående och de som jobbat deltid.

Projektidé

Projektet Viktiga Mötesplatser är en föreläsning (på 60-75 minuter) som 
projektledaren Kenneth Strömberg genomför på ett inspirerande sätt som ger tips 
om trevliga, viktiga och livsviktiga mötesplatser i form av alla tänkbara aktiviteter 
som ger trivsel och gemenskap – som inspiration för inaktiva och ensamma.

Tänkbara mötesplatser

Tänkbara mötesplatser för föreläsningen är hembygdsföreningar, byaföreningar, 
fackliga organisationer, fackliga avdelningar inom företag, myndigheter och 
organisationer – samt studieförbund, ledarträffar inom idrottsföreningar, sociala 
avdelningar inom kommuner och landsting, pensionärsföreningar inom SPF och 
PRO m fl.

Målgrupper

Viktiga målgrupper är inaktiva och socialt isolerade personer som befinner sig i 
ensamhet och utanförskap bl a efter avslutad yrkeskarriär.

Särskilt viktiga målgrupper är änkor och änkemän och ensamma människor i 
övrigt. En annan viktig målgrupp är yngre och nyblivna pensionärer som inte 
känner sig mogna inför livet som pensionär, som känner sig vilsna.

Projektets mål

Målet är att nå dessa människor och kunna erbjuda dem en mer ombonad tillvaro 
med trivsel och gemenskap – helt enkelt ett aktivare och rikare liv.

Målet är att nå samtliga ”tänkbara mötesplatser” i Luleå och övriga Norrbotten.

1
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Projektet
VIKTIGA MÖTESPLATSER

- för ett aktivare och rikare liv

Strömberg PR
Hermelinsgatan 23 B   972 31 LULEÅ

0920-891 60, 070-56 891 60
strombergpr@telia.com

Bg 573-9875

Respons och referens

Projektledaren har testat föreläsningen och fått stående ovationer och positiva 
kommentarer om hur viktigt det är med mötesplatser i form av alla tänkbara 
aktiviteter som ger trivsel och gemenskap – för att motverka ensamhet och 
utanförskap. 

Här kan vi alla göra en insats, så att budskapet når de utsatta. De flesta av 
oss känner någon som ”sitter ensam”. 

”Varje enskild människa som nås kan vara ett liv som räddas”.

Kommunikation, metodik och marknadsföring 

Projektledaren ska nå ansvariga personer inom tidigare nämnda organisationer, 
föreningar, myndigheter, företag mm – som får konceptet kortfattat beskrivet i ett 
mail med uppföljande telefonsamtal – där de erbjuds och kan boka in denna 
föreläsning.

I och med denna metodik behövs inga kostnader för marknadsföring och 
annonskostnader.

Det finns inga kostnader för hyrning av lokaler i och med att föreläsningarna sker 
på plats hos ”beställarna”.

Projektledare

Projektledare är Kenneth Strömberg med 40 års journalistisk erfarenhet och erfaren 
PR-konsult och projektledare som är van att bygga, driva och utveckla nätverk med 
hjälp av information och kommunikation.

Projektledaren har mångårig erfarenhet av projektledning på regional nivå inom 
Länsstyrelsen och EU-projekt och har även arbetet med marknadsundersökningar 
och marknadsföring vid bl a Luleå tekniska universitet.

Projektledaren är utbildningsansvarig inom SPF Seniorerna i Norrbotten, som är en 
av många viktiga organisationer för det här projektet. 

Projektets genomförande

Projektet startar den 1 maj 2015 och beräknas pågå till den 31 december 2016.

Om det finns behov och önskemål kan projektet genomföras ytterligare ett år – till 
den 31 december 2017.

2
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Projektet
VIKTIGA MÖTESPLATSER

- för ett aktivare och rikare liv

Strömberg PR
Hermelinsgatan 23 B   972 31 LULEÅ

0920-891 60, 070-56 891 60
strombergpr@telia.com

Bg 573-9875

KOSTNAD FÖR PROJEKTET 2015
1 maj – 31 december

8 x 30 000 kr i månaden + moms

SUMMA          240 000 kr

Tänkta finansiärer 
Landstinget i Norrbotten 80 000 kr
Kommunförbundet i Norrbotten 80 000 kr
Luleå kommun 80 000 kt

KOSTNAD FÖR PROJEKTET 2016
1 januari – 31 december

12 x 30 000 kr i månaden + moms

SUMMA          360 000 kr

Tänkta finansiärer
Landstinget i Norrbotten 120 000 kr
Kommunförbundet i Norrbotten 120 000 kr
Luleå kommun 120 000 kr

3
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Strömberg PR
Hermelinsgatan 23 B   972 31 Luleå

0920-891 60, 070-56 891 60
strombergpr@telia.com

Bg 573-9875

2015-04-17

Luleå kommun
Kommunstyrelsen
971 85 LULEÅ

Ansökan om projektmedel för folkhälsoprojekt

Undertecknad ansöker om projektmedel för att kunna genomföra folkhälsoprojektet ”Viktiga 
Mötesplatser – för ett aktivare och rikare liv”.

Projektet är i praktiken en inspirerande och underhållande föreläsning om trevliga och 
intressanta mötesplatser – med ett allvarligt och viktigt budskap om utanförskap.

Ambitionen är att nå alla tänkbara mötesplatser (enligt projektplanen) i Norrbotten.

För projektets genomförande under 2015 ansöker vi om 80 000 kronor hos Luleå kommun.

En utförlig rapport och utvärdering kommer att ske i början av december 2015 som ska ligga 
till grund för en begäran om fortsatt finansiering av projektet under 2016.

Kenneth Strömberg
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-19

 
2015/639-193

Anna Lindh Wikblad

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över ansökan om 
projektmedel för projektet Gröna fingrar 
Ärendenr 2015/639-193

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja barn- och utbildningsförvaltningen och 
Hushållningssällskapet 85 000 kronor för projektet Gröna fingrar – odling som 
pedagogisk modell för att förebygga skillnader i folkhälsa och främja positiva 
och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilar.
Medel tas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, lightversionen.

Sammanfattning av ärendet
En uppföljning av Medel för särskilda folkhälsosatsningar visade att det finns 
behov att underlätta för fler att göra ansökningar och därför har en sk 
lightversion inrättats där det bland annat ställs lite lägre krav på utvärdering. 
Det finns möjlighet att söka för 85 % av kostnaden max 100 000 kronor och 
projekten är ettåriga. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Hushållningssällskapet ansöker 
tillsammans om 85 000 kronor till projektet ”Gröna fingrar – odling som en 
pedagogisk modell för att överbrygga skillnader i folkhälsa och främja 
positiva och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara livsstilsval”. Barn, 
föräldrar och skolpersonal ska anlägga odling, skörda och laga mat till en 
skördefest. 

Syftet är att testa och utveckla en modell som ska ge barn och unga kunskap 
och inspiration för att på lika villkor göra positiva livsstilsval för kost, miljö 
och hälsa. Projektet ska även bidra till att överbrygga kulturskillnader och 
främja integration och utanförskap. Dessutom ska projektet och den 
kommande modellen bidra till en långsiktig samverkan mellan Luleå 
kommuns skolor och Hushållningssällskapet.

Målgrupp är en mellanstadieklass samt en förskola och projektet beräknas 
pågå från 1 oktober 2015 och ett år framöver.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-19

 
2015/639-193

Anna Lindh Wikblad

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning (bilaga).

Anna Lindh Wikblad
samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen, Hushållningssällskapet samt 
samhällsutvecklingskontoret.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-19

 
2015/646-

Anna Lindh Wikblad

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över ansökan En 
dörr in
Ärendenr 2015/646-

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja fritidsförvaltningen och 
kulturförvaltningen 100 000 kronor till projektet ”En dörr in”. 
Medel tas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, lightversionen.

Sammanfattning av ärendet
En uppföljning av Medel för särskilda folkhälsosatsningar visade att det finns 
behov att underlätta för fler att göra ansökningar och därför har en sk 
lightversion inrättats där det bland annat ställs lite lägre krav på utvärdering. 
Det finns möjlighet att söka för 85 % av kostnaden max 100 000 kronor och 
projekten är ettåriga. 

Fritidsförvaltningen ansöker tillsammans med kulturförvaltningen om 100 000 
kronor till projektet ”En dörr in”. Hanteringen av föreningsbidrag i 
kommunen är fördelat på flera förvaltningar och det är svårigheter för 
föreningarna att veta vilka bidrag som finns, när de kan sökas och hur 
ansökningar ska göras. Det leder till att det blir en snedfördelning där vissa 
föreningar som har mer resurser har större möjligheter att ansöka och få 
föreningsbidrag. Om fler ges möjlighet att ta del av föreningsbidrag ökar 
bredden på föreningsverksamhet. Det civila samhällets aktörer är en viktig del 
i det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet och av stor betydelse för att 
bidra till en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Projektet ”En dörr in” syftar till att få samma digitala förfaringssätt för 
bidragsansökningar inom hela kommunen. Få en tydlig och samlad 
information på webben, frigöra administrationstid för föreningar samt 
effektivisera arbetssätt genom nytänkande och samverkan. Framtagandet av 
”En dörr in” sker i nära samarbete med föreningar. Dessutom ett nära 
samarbete mellan de förvaltningar som berörs.

Behovet av bättre samordning kring föreningsbidrag finns med i Vision Luleå 
2050 – kommunens översiktsplan.

Projektet beräknas pågår 1 augusti till 31 december 2015.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-19

 
2015/646-

Anna Lindh Wikblad

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN  ANSÖKAN 1 (6)
Fritidsförvaltningen
Susanne Sjölund 2015-05-12  

Medel för särskilda folkhälsosatsningar – lightversion 
”En dörr in” 

Bakgrund

Det civila samhällets aktörer är en viktig del i det förebyggande folkhälsoarbetet 
och av stor betydelse för att bidra till en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Förutom det faktiska folkhälsoarbetet som bedrivs inom civila 
samhället har forskning pekat på ett positivt samband mellan engagemang i det 
civila samhället och hälsa. En teori bakom denna tanke är att människor som 
engagerar i det civila samhället har högre tillit till sina medmänniskor och att 
engagemanget ökar känslan av inflytande och delaktighet i samhället. Detta har 
i sin tur ett positivt samband med människors hälsa. Liksom hälsan är det 
civilsamhälleliga engagemanget ojämnt fördelat i befolkningen där socio-
ekonomiskt mer utsatta grupper i regel också engagerar sig i föreningslivet i 
mindre utsträckning och har sämre hälsa än personer som är mer resursstarka.

Luleå kommun erbjuder både kunskapsstöd och ekonomiska stöd till 
föreningslivet. De ekonomiska stöden består dels av subventionerade lokaler 
och anläggningar, dels av olika former av bidrag. Hanteringen av 
föreningsbidrag i kommunen är fördelat på flera förvaltningar och det är 
svårigheter för föreningarna att veta vilka bidrag som finns, när de kan sökas 
och hur ansökningar ska göras. Det kan leda till att det blir en 
snedfördelning där vissa föreningar som har mer resurser har större 
möjligheter att ansöka och få föreningsbidrag. Om fler ges möjlighet att ta del 
av föreningsbidrag ökar bredden på föreningsverksamheten. Det civila 
samhällets aktörer är en viktig del i det främjande och förebyggande 
folkhälsoarbetet och av stor betydelse för att bidra till en hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen.

Luleå kommun vill stödja föreningslivet genom att öka kunskapen hos 
föreningarna om vilka stöd de har rätt att söka, göra bidragsförfarandet 
enklare och tydligare. En dörr in för alla. En lista över de aktuella bidrag som 
finns att sökas inom kommunen finns i bilaga 1. 

Fritidsförvaltningen använder sedan ett antal år tillbaka ett systemstöd, Inter-
book, som möjliggör digital hantering av fritidsnämndens bidrag. Luleå 
kommuns övriga verksamheter har alla egna olika rutiner och blanketter.  Den 
idag ”samlade informationssidan” på www.lulea.se för bidragstyper, pågående 
aktiviteter, föreningsliv mm behöver arbetas om, då viktig information saknas.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (6)
Fritidsförvaltningen
Susanne Sjölund 

För att gynna föreningslivet och bidra till ökad folkhälsa ser Luleå kommun 
en stor potential och vinning i att förenkla och tydliggöra hanteringen och 
informationen. En dörr in skulle även gynna kommunen genom ett 
effektivare sätt att stödja föreningslivet.
Fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen vill därför gemensamt initiera ett 
projekt som möjliggör ”en dörr in” för alla föreningsbidrag som finns inom 
kommunen.

Projektets tanke följer vision Luleå 2050 – en översiktsplan för Luleå Kom-
mun som antogs 2013. Översiktsplanen innehåller program och strategi-
områden som ger vägledning om kommunens inriktning. Exempel på 
avsiktsförklaringar som ligger i linje med projektet är:

 Alla tillsammans, innefattar bland annat att stödja och utveckla det 
civila samhället, utveckla samhällsinformation och dialog samt 
tillgänglighet till samlingslokaler.

 Fler tillsammans, innefattar bland annat att främja ett rikt och 
varierat utbud av aktiviteter, tillgängliggöra information om stöd, 
aktiviteter, föreningsverksamhet, samlingslokaler och mötesplatser 
samt stimulera samverkan och samnyttjande.

 Vilja uppleva, innefattar bland annat ett bredare utbud av små och 
stora ”upplevelseattraktioner” som attraherar barnfamiljer och andra 
grupper med barnasinne.

 Mer rörelse och rekreation, innefattar bland annat att stärka 
möjligheten till fysisk aktivitet samt ta fram en aktivitetsguide som 
inspirerar till spontana aktiviteter.

 Bredd och spets, innefattar bland annat att främja ett brett utbud av 
kulturverksamhet och idrott samt samverkan med föreningar, 
organisationer och andra aktörer.

Syfte, avgränsning och omfattning samt idé

Luleå kommun har ett behov av nytänkande och en ökad samverkan inom 
området för föreningsbidrag. Fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen 
ser stora vinster med att underlätta och förbättra för föreningslivet och 
samtidigt effektivisera de kommunala kostnaderna.  Projektet vill skapa 
bättre förutsättningar för att luleåborna ska känna till vilka bidrag som Luleå 
kommun har, förenkla ansökningsförfarandet och tydliggöra information om 
besked, ansökningstider mm. 

Det är tufft att driva en förening. Styrelser och arbetsgrupper med frivilliga 
är hårt belastade och det är få föreningar som har råd att anställa någon som 
sköter det dagliga arbetet. För att föreningen ska kunna drivas och dessutom 
växa krävs det därför ofta att de har någon eller några mer insatta eldsjälar i 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (6)
Fritidsförvaltningen
Susanne Sjölund 

sin styrelse som tar lite större ansvar. Bidragsansökningar och lokal-
bokningar tar idag mycket tid och en hel del kunskap krävs av en förening. 
Tid som istället skulle kunna läggas på verksamhetsutveckling och därmed 
fler aktiviteter.

En tydlig och samlad ingångssida för bidragsansökningar ger alla samma 
förutsättningar att på ett enkelt och informativt sätt få en överblick om vad 
som gäller kring respektive stöd. Arbetet med den nya samlade ingångssidan 
ska bland annat föregås av diskussioner och dialoger med föreningarna samt 
insamling av önskemål och åsikter från de av föreningarna utpekade 
personer som idag använder sig av systemen och ansökningsvägarna.

Projektinsatsen är specifik så tillvida att den riktar sig mot föreningslivet 
genom att underlätta och tydliggöra informationen kring de bidrag och det 
stöd som föreningarna i många fall är beroende av. Men grundtanken med 
projektet är större och mer generell då den genom ett tydligare informations 
stöd till föreningslivet direkt skapar bättre förutsättningar för aktiviteter som 
alla medborgare kan ta del av och som gör Luleå kommun till en attraktivare 
plats att bo på.

Resultat

Projektet vill uppnå:
 Likvärdiga förutsättningar för civilsamhället att verka i Luleå 

kommun. 
 Frigöra värdefull administrationstid för föreningarna. Tid som de 

istället kan lägga på ex verksamhetsutveckling och fler aktiviteter.
 Tydlig och samlad information om Luleå kommuns föreningsbidrag 

på www.lulea.se.
 Samma digitala förfaringssätt för bidragsansökningar inom hela 

kommunen.
 Effektivisera kommunens arbetssätt genom nytänkande och 

samverkan.

Budget och finansiering

Projektet behöver 100 000 kr för att anställa en projektledare som fokuserat 
kan analysera metoder och tillvägagångssätt, förändra arbetssätt samt 
informera föreningarna och få dem involverade och engagerade i 
framtagandet av den nya informationssidan. 

Kostnader:
Projektledare 150 000 kr
Fritidsförvaltningen   70 000 kr (systemkostnad, utbildning)
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 4 (6)
Fritidsförvaltningen
Susanne Sjölund 

Intäkter:
Folkhälsomedel 100 000 kr 
Fritidsförvaltningen   80 000 kr (tid)
Kulturförvaltningen   40 000 kr (tid)

Tidsplan

Projektets tidplan: 1 augusti – 31 december 2015

 Nulägesanalys om berörda verksamheter inom LK
 Förbättringsområden
 Implementeringsplan

Projektägare

Fritidsförvaltningen (arbetsgivare för projektledaren)
Kulturförvaltningen

Projektorganisation

Uppdragsgivare: Helén Wiklund Wårell

Styrgrupp: Fritidschef och kulturchef

Projektledare: 

Projektgrupp: Representanter från fritidsförvaltningen och 
kulturförvaltningen.

Referensgrupp: Representanter från arbetsmarknadsförvaltningen, 
socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och tillväxtkontoret.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 5 (6)
Fritidsförvaltningen
Susanne Sjölund 

Framgångskriterier

Ett tydligare och enklare ansökningsförfarande för alla typer av stöd och 
bidrag där fler föreningar, utan ”expertkunskaper”, ska kunna söka de 
bidrag och stöd som de idag tyvärr ofta missar. En dörr in för alla.

Rapportering och utvärdering

Slutrapport kommer att lämnas till respektive förvaltning samt skickas till 
samhällsutvecklingskontoret.

Helén Wiklund Wårell Åke Broström
Fritidschef Kulturchef
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 6 (6)
Fritidsförvaltningen
Susanne Sjölund 

Bilaga 1

Observera att bidrag som subventionerade lokaler/anläggningar eller tjänster 
är inte med på listan: 

Föreningsbidrag inom Luleå kommun:
 Aktivitetsstöd för idrottsföreningar (fritidsnämnden)
 Aktivitetsstöd för andra föreningar (fritidsnämnden)
 Startbidrag (fritidsnämnden)
 Grundbidrag (fritidsnämnden)
 Kursbidrag (fritidsnämnden)
 Bidrag till drift och underhåll av egna anläggningar (fritidsnämnden)
 Investeringsbidrag (fritidsnämnden)
 Bidrag till hyrda och egna verksamhetslokaler (fritidsnämnden)
 Bidrag till skoterleder (fritidsnämnden)
 Bidrag till kartframställning (fritidsnämnden)
 Bidrag till pensionärsföreningar (fritidsnämnden)
 Bidrag till allmänna samlingslokaler (fritidsnämnden)
 Övriga bidrag (fritidsnämnden)
 Årsbidrag till kulturföreningar (kulturnämnden)
 Arrangemangsbidrag (kulturnämnden)
 Utvecklingsbidrag till kulturföreningar (kulturnämnden)
 Verksamhetsbidrag (socialnämnden)
 Lokalbidrag (socialnämnden)
 Byapeng (tillväxtkontoret)
 Projektinriktat stöd (tillväxtkontoret)
 Projektinriktat stöd för landsbygdsutveckling (ex bidrag till majbrasa)

(Landsbygdskommittén)
 Områdesgrupper (fritidsnämnden)
 Bidrag till offentliga julgranar (Stadsbyggnadsnämnden)
 Organisationsstädning (Stadsbyggnadsnämnden)
 Bidrag till arrangemang och aktiviteter (Stadsbyggnadsnämnden)
 Isbaneskötsel i byar (Stadsbyggnadsnämnden)
 Bidrag till trädgårdsföreningar (Stadsbyggnadsnämnden)
 Elitbidrag/Sponsring (Tillväxtkontoret)
 Bidrag för näringslivsutveckling (Från EU-potten)
 Övriga typer av bidrag (AMF ger bidrag till arrangemang, tryckning mm)
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-05-13

 
2015/618-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
Masterplan Datacenter
Ärendenr 2015/618-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anslå 200 tkr till Masterplan datacenter,
2. medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser, 10 000 

fler lulebor.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om 400 tkr för att kunna ta fram en masterplan 
för datacenter. Bakgrunden är att det finns behov av att höja kvalitén på 
paketeringen av Luleås erbjudande gällande lämpliga platser för 
datacenteretableringar. Så syftet med projektet är att öka Luleås 
konkurrenskraft genom att analysera vad vi måste fokusera på för att vara 
attraktiva och sedan paketera erbjudanden som sedan marknadsförs av The 
Node Pole. I projektet ska man kartlägga och analysera konkurrenter samt
utreda och paketera markområden för datacenter.

Tillväxtkontoret håller med om att det finns ett behov av paketering av de 
markområden som kommunen har planlagt som möjliga för etablering av 
datacenter.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av Masterplan datacenter, bilaga

Håkan Wiklund
 Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Ekonomikontoret, Luleå Näringsliv AB
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Projektansökan Masterplan DC 

 

1 Bakgrund 
 

Datacenterindustrin i Luleå är en relativt ung bransch med mycket stor  
potential att skapa tillväxt. Efter Facebooks etablering i Luleå har ett stort antal 
viktiga aktörer med starka ”varumärken” etablerat en närvaro i Luleå. Förutom 
en direkt etablering av verksamhet så har många etablerat sig via det 
alliansnätverk som The Node Pole har skapat. Branschen som är på väg kan bli 
en ny och viktig stomme i näringslivet med ett starkt ekosystem skapar ännu 
mer intresse runt.  
 
Den positiva tillväxttrenden behöver förstärkas med ett tydligt erbjudande från 
Luleå som håller yppersta världsklass. Konkurrensen hårdnar från våra nordiska 
grannar och övriga europeiska länder. Vi behöver därför höja kvaliteten i 
paketeringen av Luleås erbjudande för att åter ta en tätposition i Europa. 
 

2 Projektbeskrivning 
 

Projektet skall samla information, beskriva nuläget samt skapa en masterplan  
som beskriver Luleås erbjudande riktat till datacenterindustrin.  
 

2.1 Syfte 
Syftet med projektet är att öka Luleås konkurrenskraft genom ett tydliggörande 
av vad vi måste fokusera på för att skapa fler datacenter etableringar i Luleå.  
Vidare ska detta paketeras för att finnas med i säljportföljen till The Node Pole.  
 

2.2 Mål (ska sätta övergripande mätbara mål) 
Projektet ska 
 

 Kartlägga och analysera vilka konkurrenter som bedöms ligga i framkant i 
Europa. 

 Utred och paketera våra siter så att de är kompletta för att säljas så att en 
etablering kan vara snabbt på plats vid beslut.  

 Skapa en masterplan för minst två tänkbara alternativa green- och/eller 
brownfield siter i Luleå Genom att använda sig av nya verktyg och 
uppdaterade unika argument ska paketeringen av våra siter hålla 
världsklass. 
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2.3 Målgrupp 
Företag inom datacenterindustrin globalt.. 
Företag i ekosystemet runt datacenterindustrin. 
The Node Pole för att stärka deras säljportfölj. 
 

2.4 Projektorganisation 
En konsult anlitas som projektledare, underställd Affärsutvecklingschef 
Teknikindustri/Datacenter på Luleå Näringsliv AB. Projektledaren är ansvarig 
för att leverera projektet, men kommer att behöva ta andra resurser i anspråk 
som uppgiftslämnare vid sitt informationsinsamlande. Detta kan beröra 
personer både inom Luleå Näringsliv, Luleå kommun specifikt 
Stadsbyggnadsförvaltning, Luleå Energi, Vattenfall, LTU, Visit Luleå, 
kommunikationsbyrå samt företrädare för näringslivet. 
 
Projektet kommer för övriga tjänster, som ekonomi, kommunikation etc, att 
använda sig av Luleå Näringslivs resurser. I den mån övrig kompetens behöver 
tillföras får denna köpas in efter behov, givet gällande budgetramar. 
 

2.5 Arbetssätt 
Projektet består av två delar som pågår parallellt, men skiljer sig från varandra i 
typ av innehåll. Den ena delen är produkt- och budskapspaktetering, vilket 
mestadels rör sig inom kommunikationsområdet. Den andra delen, att avgöra 
potentialen i produktpaketeringen, är av karaktären affärsutvecklingsanalys. 
 

2.6 Uppföljning/utvärdering 
Uppföljning av projektet sker i form av mätning av måluppfyllnad för de 
övergripande mål som presenteras i detta dokument. Därutöver kommer 
projektledaren att ansvara för att definiera och följa upp ytterligare nedbrutna 
kvantitativa mätetal. 

3 Praktiska parametrar  

3.1 Tidsaspekt 
Projektet Masterplan DC ska utföras under 2015. Projektledaren ansvarar för att 
sätta upp en tidplan för projektet.  
 

3.2 Budget 
Denna projektansökan omfattar 400 000kr. Projektledaren ansvarar för att sätta 
upp en detaljerad budget för projektet. 
 
 
Matz Engman 
Vd Luleå Näringsliv AB 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-05-12

 
2014/1024-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om bidrag till 
fortsättning av projektet Ett Luleå fyllt av unga tjejers 
framtidstro
Ärendenr 2014/1024-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Northland Basket ansöker om 1 800 tkr för perioden 2015-09-01 – 2018-06-01 
till projektet Ett Luleå fyllt av unga tjejers framtidstro. Projektet är en 
fortsättning på ett treårigt projekt som Northland Basket drivit under 
perioden 2012-09-01 – 2015-04-30. I projektet ska Northland Basket delta i 
marknadsföringsinsatser tillsammans med Luleå kommun riktade till unga 
tjejer och killar. Northland Basket ska också verka i skolor, på fritidsgårdar 
och samarbeta med basketföreningar i stadsdelarna. Dessa insatser syftar till 
att Northlands spelare ska vara förebilder för unga tjejer när det gäller bland 
annat kost, motion och sunt leverne. Projektet kostar 600 tkr per år och all 
finansiering söks från Luleå kommun.

Tillväxtkontoret menar att 600 tkr per år som inte växlas upp med någon 
annan finansiering innebär ett alltför stort åtagande i ett läge där kommunen 
prioriterar hårt mellan olika ansökningar. Projektet innehåller två delar. En 
del handlar om att använda Northland i marknadsföringen av platsen Luleå. 
Denna del bör hanteras av tillväxtkontoret i enlighet med 
sponsringsriktlinjerna och marknadsföringsarbetet. Den andra delen handlar 
om insatser i Luleå kommuns skolor. Den delen bör prövas och genomföras i 
mycket nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Det finns vidare fler idrottsföreningar som vill arbeta med både 
platsmarknadsföring och med ungdomar. Under beredning finns en ansökan 
från LF Basket. I det projektet vill LF basket arbeta med spelarna som 
förebilder för pojkar på ett liknande sätt som Northland vill arbeta med 
flickor. Det projektet har en årlig budget på 600 tkr varav 100 tkr/år söks från 
Luleå kommun. Övrig finansiering söks från landstinget, länsstyrelsen, 
Bodens kommun, Gällivare kommun, Idrottslyftet, företag och Svenska 
kyrkan. Mot bakgrund av detta menar tillväxtkontoret att barn- och 
utbildningsförvaltningen bör överväga om dessa initiativ kan tas till vara i 
deras verksamheter och hur detta i så fall ska organiseras och finansieras.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-05-12

 
2014/1024-14

Håkan Wiklund

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av projektet Ett Luleå fyllt av unga tjejers 
framtidstro, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Northland Basket
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Northland Basket

Härmed ansöker Northland Basket om finansiering för en förlängning av projektet 
”Unga Luleåtjejers framtidstro” 

Luleå den 11 november 2014

Bilaga projektbeskrivning: 

ETT LULEÅ FYLLT AV UNGA TJEJERS FRAMTIDSTRO

Luleå är en mångfasetterad stad som har en tydlig ambition att växa och både behålla 
våra unga samt locka inflyttning till staden. Basketsporten i Luleå är utbredd och det 
finns ett otroligt intresse för sporten och dess utövare. Northland Baskets spelare ses 
som goda förebilder för ungdomar i staden. Denna resurs vill vi använda till att arbeta 
med ungdomar på både på och utanför planen. Vi vill verka för att stärka ungdomars 
attityder till sin hemstad samt att bidra till att Luleå stad ska ha ett bra klimat för både 
tjejer och killar, samt att verka för att Luleå ska växa med 10 000 fler innevånare. 

Del 1 

Bakgrund
Unga kvinnor är de som är mest benägna att flytta från staden samt att är de som i låg 
grad rekommenderar andra att flytta till Luleå. De som flyttar kommer sällan tillbaka till 
staden. Att attrahera kvinnor till länet är avgörande för att företagen i Luleå och 
Norrbotten ska bli framgångsrika. Länet, staden Luleå och företagen som verkar här 
måste bli än duktigare på att attrahera kvinnor hit, samt att få de som är uppväxta här 
att stanna. Northland Basket har under en lång tid verkat för att stärka unga, framförallt 
tjejer i att se Luleå som en attraktiv stad att verka i. Detta görs bland annat genom 
skolprojekt, föreningsbesök och föreläsningar. 

Genomförande/metod
Marknadsföringskampanjer mot unga tjejer och killar med spelarrepresentanter från 
Northland Basket. Detta arbete sker på beställning från Luleå Kommun. 

Del 2

Bakgrund

Basketen i Luleå ser en stor risk med att främlingsfientliga strömningar får verka fritt då 
vår rekryteringsgrund kommer i stort från Luleås områdeslag. I Sverige är utlandsfödda 
tjejer den grupp som i minst utsträckning deltar i föreningsidrotten. Endast 29 procent 
av dessa svarar att de tävlar och/eller tränar i en idrottsförening medan 51 procent av 
de svenskfödda tjejerna finns med i föreningslivet.
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Northland Basket

Däremot är basket är en idrott som i större utsträckning utövas av ungdomar med 
utländsk bakgrund än av ungdomar med svensk bakgrund. Andelen basketspelare är 
störst bland tjejer med utländsk bakgrund. 28 procent av tjejerna med utländsk 
bakgrund spelar basket medan 10 procent av tjejerna med svensk bakgrund gör det. 
(Idrott och Integration – En Statistisk undersökning 2010, RF)

Det finns många föreställningar om hur en ung tjej ska se ut och vara i dagens samhälle 
och trycket utifrån är stort. Spelarna i Northland Basket är bra förebilder för unga tjejer 
kring kost, motion och sunt leverne. De kan genom sin närvaro inspirera unga tjejer till 
att ändra attityden till bland annat tobak och alkohol.  

Unga människors attityder till staden Luleå är något som Northland Basket vill arbeta 
med att förändra genom att arbeta mot unga tjejer och unga tjejer och killar i 
åldersgrupperna 10-16 år.

Metoder/genomförande
Föreläsningar
Föreläsningar kring, t.ex. hur utvecklas som människa, målbilder, motivation, våga 
vinna. Dessa föreläsningar kan genomföras på både skolor och fritidsgårdar

Samarbete med skolor 
Besök i skolorna för att få kontakt med ungdomarna och diskutera frågor kost, motion, 
alla människors lika värde och kamratskap.

Samarbete med fritidsgårdar
Northland Basket jobbar aktivt med Fritidsgårdarna i Luleå idag, men ser att arbetet kan 
breddas. 

Samarbete med basketföreningar i stadsdelarna
Northland Basket leder träningar med stadsdelslag i åldrarna 10 till 14 år.

Organisation och finansiering

Northland basket ansöker om en förlängning av pågående projekt i ytterligare tre år 
med start 1 september 2015 fram till 1 juni 2018. Vi anser att tre år är rimligt för att 
kunna jobba med dessa frågor långsiktigt för att få resultat. 

Bemanning
För att organisera/planera projektet samt genomföra aktiviteterna beräknar vi att det 
behövs två funktioner (en projektledare och en grupp av projektutförare). 

Projektledare: Planerar och ansvarar för att aktiviteter blir genomförda, styr upp, följer 
upp, bokar, återkopplar och utvärderar, arbetsleder övriga, ekonomisk kontroll, kontakt 
med Luleå Kommun, skolor, fritidsgårdar och Stadsdelslagen i Basket. Arbetet 
motsvarar en 50 % -tjänst. 
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Northland Basket

Projektutförare: Genomför det praktiska arbetet ute på skolorna, fritidsgårdarna och 
andra sammanhang. Detta arbete utförs av flera personer (spelare och coacher).. Arbetet 
motsvarar en 50 % tjänst uppdelat på ett flertal personer. 

Budget 1 september 2015 – 30 juni 2016, likartad budget de 
nästkommande åren

Intäkter
Luleå Kommun 600 000

Utgifter
Lön ikl. soc. avgifter, 
löneförmån enl. avtal

560 000

Revision 10 000
Inventarier, telefon, dator 10 000
Informationsmaterial 5 000

Aktiviteter 5 000
Administration 10 000
Summa 600 000

Luleå den 11 november 2014

Urban Nordh
Klubbdirektör Northland Basket
070-3455510
urban.nordh@northlandbasket.com
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-05-26

 
2015/515-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
projektet Pojkar behöver förebilder och klok rådgivning
Ärendenr 2015/515-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering 
av projektet Pojkar behöver förebilder och klok rådgivning.

Sammanfattning av ärendet
LF Basket ansöker om finansiering av projektet Pojkar behöver förebilder och 
klok rådgivning. Projektet handlar om normer, genusfrågor, levnadsmönster 
och hälsa hos pojkar. Genom att använda klubbens basketspelare som 
förebilder vill man komma åt de negativa levnadsmönster som finns bland 
många pojkar och män. Tanken är att projektet ska bedrivas i Luleå, Bodens 
och Gällivare kommuner i skolor och klasser som väljs ut i samråd med 
ansvariga i kommunen.

Projektperioden är två år med start 2015 och avslut 2017. Projektet kostar 
totalt 1 200 tkr och finansiering söks från Norrbottens läns landsting (200 tkr), 
Länsstyrelsen i Norrbotten (200 tkr), Luleå kommun (200 tkr), Bodens 
kommun (100 tkr), Gällivare kommun (100 tkr), Idrottslyftet (100 tkr), företag 
(200 tkr), Svenska kyrkan (100 tkr).

Tillväxtkontoret menar att projekt av den här karaktären bör utformas i nära 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Detta är viktigt bland 
annat för att det ska passa in i verksamheten. Det är vidare flera 
idrottsföreningar som vill göra liknande projekt, vilket gör att det finns behov 
av att samordna och organisera.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av projektet Pojkar behöver förebilder och 

klok rådgivning (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, LF Basket
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Pojkar behöver förebilder 
och klok rådgivning

Sammanfattning
LF Basket vill starta ett projekt om normer, genusfrågor, levnadsmönster och hälsa hos 
pojkar. Projektet ska omfatta två huvudsakliga temaområden – machonorm bland pojkar och 
pojkars hälsa. Tanken är att använda klubbens basketspelare som förebilder och på så sätt 
komma åt de negativa levnadsmönster som finns bland många pojkar och unga män i 
samhället. Tillsammans med resurspersoner från samhällets aktörer och näringslivet vill vi 
påbörja ett långsiktigt och förebyggande arbete för att förändra livsstilen bland dagens 
ungdomar och blivande tonåringar. Vår ambition är att bedriva projektet i Luleå, Bodens och 
Gällivare kommuner i skolor och klasser som väljs ut i samråd med anvariga i kommunerna. 
Vi hoppas att genom projektet hitta arbetsformer som kan fungera som modell för andra.  

Vår tanke är att det här ska vara ett regionalt projekt med LF Basket som projektansvarig 
organisation. I samråd med deltagande parter och finansiärer har vi valt att arbeta med Luleå 
kommun, Bodens kommun och Gällivare kommun.

Vi avser att bedriva projektet under två år fram till och med basketsäsongen 2016/2017, men 
vi vill påbörja aktiviteterna redan nu under våren 2015. Inledningsvis och under stora delar av 
första året (säsongen 2015/2016) räknar vi med att ha mer generell information i berörda 
skolor och sedan stegvis fördjupa aktiviteterna till att genomföra möten och workshops med 
utvalda klasser och grupper. Vår förhoppning är att också kunna involvera pedagoger och 
föräldrar i våra aktiviteter, så att de blir delaktiga i projektarbetet.

Ett unikt projekt med idrotten som plattform
Idrotten har alltid haft en framträdande och betydelsefull roll för väldigt många ungdomar, 
inte minst pojkar, och de ser upp till och lyssnar till vad kända idrottsprofiler har att säga. 
Vi vill starta ett projekt som syftar till att hitta nya former och vägar för att minska och 
förebygga de problem som i dagens samhälle påverkar så många ungdomar. I projektet har vi 
valt att fokusera på unga pojkar. Genom en unik teamsamverkan mellan kända basketprofiler 
och resurspersoner/experter från olika samhällsaktörer finns det stora förutsättningar att nå 
fram till pojkarna på ett framgångsrikt sätt. 

Bland många av dagens pojkar, som är våra blivande vuxna och manliga förebilder, kan man 
uppfatta ett levnadsmönster med en framträdande så kallad machonorm. Det handlar om att 
vara tuffa, lösa problem med våld, mobba, dricka alkohol och använda droger och ha en 
snedvriden kvinnosyn. En livsstil som kan yttra sig i problem i umgänget med flickor, 
problem i skolan, trakasserier mot både andra ungdomar och vuxna, ett allmänt slappt och 
likgiltigt uppträdande och betydande missbruksproblem. 

Samtidigt är det många ungdomar med levnadsvanor som till exempel olämplig kost och 
kosthållning och avsaknad av motion och fysiska aktiviteter. Alltför mycket stillasittande, 
spelande och användande av sociala medier kan bidra till övervikt och för lite sömn. Det i sin 
tur kan tillsammans med alkohol- och drogmissbruk leda till betydande fysiska och psykiska 
hälsoproblem och följdssjukdomar. 
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Sammantaget är det här ett levnadsmönster som riskerar att resultera i en nedåtgående spiral 
och i accelererande takt leda till mycket allvarliga problem såväl för den enskilde individen 
som för anhöriga och andra i omgivningen. Och för samhället i form av ökade kostsamma 
resurser. Det finns ett antal exempel på familjetragedier och självmord som orsakats av 
missbruk, osund livsföring och mobbning. Inte minst har flickor utsatts för pojkkompisars 
mobbning via bland annat sociala medier. 

Generella samhällsproblem hos unga
Sverige och vårt län har idag många invandrare. Det kan tyckas självklart att vi ska acceptera 
alla människor oavsett bakgrund, kultur, religion, hudfärg, sexuell läggning eller andra 
aspekter. Men så är det tyvärr inte. Det känns fortfarande som att det finns en utbredd 
tveksam och negativ inställning till migration och den är tyvärr också vara förknippad med 
betydande problem. 

Svårigheterna med integrationen i vårt samhälle verkar samtidigt vara en grogrund för 
mobbning och våldsbrott. Via media kan vi ta del av att många personer med ”utländskt 
utseende”, annan läggning eller avvikande beteende blir trakasserade, överfallna och 
misshandlade. Men mobbning drabbar tyvärr även andra grupper som barn och ungdomar. 
Särskilt nätmobbningen synes öka och får betydande uppmärksamhet i media. 

Alldeles för många ungdomar börjar tidigt med alkohol som inte sällan också riskerar att leda 
in dem på att testa droger av olika slag. Ofta sker det här i kombination med att man även 
röker och snusar. Det handlar alltså om flera olika ”droger” som var och en kan skada hälsan 
och som tillsammans ökar risken för ett framtida missbruk. Intet ont anande tror många att det 
här är något som man lätt kan sluta med när man vill. Men vi vet alla att det inte är så enkelt. 
Många dras in i ett allt djupare och okontrollerat missbruk.
 
Dagens samhälle genomsyras av digitala hjälpmedel som allt flitigare används av 
medborgarna och då inte minst av barn och ungdomar. Facebook och andra sociala nätverk, 
spel och Googlesökning är exempel på användningsområden som upptar allt större del av vår 
vakna tid. Det här innebär ett ökat stillasittande och mindre fysiska aktiviteter som i sin tur 
kan bidra till övervikt och för lite sömn. I kombination med snabbmat och dåliga matvanor 
riskerar det så småningom att leda till försämrad hälsa och olika följdsjukdomar. 

Spontan idrott och andra spontana aktiviteter har minskat i samhället. Det är sällan man ser 
barn och ungdomar sysselsätta sig själv genom att spela boll, leka eller hålla på med andra 
sysselsättningar, särskilt utomhus. För de som håller på med någon idrott sker träningen mest 
i organiserad form. Dessutom har antalet gymnastiktimmar i skolorna minskat. Fysiska 
aktiviteter i ungdomsåren är viktiga, eftersom det är då man bygger upp kroppens skelett och 
muskulatur och lägger grunden till de vanor man kommer att ha i vuxen ålder. 

Idrotten och samhällets aktörer i samverkan
De här beskrivna problemen, som finns hos många unga pojkar i dagens samhälle, vill vi i LF 
Basket hjälpa till att komma tillrätta med. De allra flesta ungdomar är naturligtvis skötsamma 
med sunda levnadsvanor. Men därför är det inte mindre viktigt att försöka ändra livsstilen hos 
de som har problem och kanske framför allt att tänka långsiktigt och förebyggande för att 
förändra synen och livsstilen hos blivande tonåringar. 
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Det handlar om att skapa förståelse för varandras olikheter, förändra attityden till invandrare, 
komma tillrätta med mobbning och få sundare levnadsvanor. Samhället har inte råd med att på 
det här sättet” tappa bort” ungdomar som är vår framtid och som förtjänar en bättre och 
hälsosammare start i livet.

Vi vill starta ett projekt som kan bidra till att bryta det här negativa mönstret och skapa nya 
normer för manlighet hos unga pojkar och på så sätt förutsättningar för en ökad jämställdhet 
och kunskap om genusproblematiken. Samtidigt vill vi öka kunskapen om kost och motion 
och hälsofrågor överhuvudtaget. Vi menar att dessa två områden hänger ihop och skapar 
livsmönster som kännetecknas av en negativ grabbighet och dåliga levnadsvanor. Tanken är 
att projektet ska rikta sig till unga pojkar och att det ska finnas vuxna män med som 
förebilder. Genom projektet vill vi komma åt pojkar tidigt, så att potentiella problem kan 
förebyggas. De naturliga kanalerna att komma i kontakt med den här målgruppen är genom 
skolorna. Möjligen kan föreningar och organisationer också vara aktuella. Givetvis vill vi att 
vår förening LF Basket ska driva projektet och hålla i praktiska arrangemang, administration 
och koordinering. 

Vårt förslag är att använda våra basketspelare som förebilder tillsammans med resurspersoner 
från Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Länsstyrelsen, Polisen, Svenska Kyrkan, 
Näringslivet och kanske ytterligare någon aktör som står för expertkunskapen inom respektive 
problemområden. Det handlar bland annat om läkare, sköterskor, kuratorer, dietister, 
kostrådgivare, folkhälsopersonal, migrationspersonal, jämställdhetspersonal, poliser, präster 
och företagsledare. Men vi kommer också att samarbeta med andra organisationer som 
exempelvis Män för jämställdhet. Det är viktigt att projektet är kunskapsstyrt och utgår från 
aktuella kunskapsrön och vetenskapliga studier. 

I projektet räknar vi också med att ta tillvara alla de andra resurser som finns inom vår 
basketorganisation, Luleå Basket Centrum. Här ingår såväl ungdomsverksamhet som 
elitverksamhet. Sammanlagt finns det ett knappt 20-tal ungdomsföreningar runt om i Luleå. 
Vår ambition är att ledare och ungdomar inom organisationen kan vara med och komplettera 
LF Baskets elitspelare och berätta om sina upplevelser och erfarenheter och den värdegrund 
som idrotten och basketen vilar på. 

Det här tror vi är ett delvis nytt och framgångsrikt sätt att komma i kontakt med och påverka 
unga pojkar att hitta en sund och hälsosam väg att följa under en period då de är lättpåverkade 
och utsatta för många frestelser. Resurspersonerna står för kunskapen och basketspelarna för 
personliga erfarenheter och reflektioner som tagit dem till elitnivå. Vi tänker oss att 
experterna och spelarna ska uppträda tillsammans vid mötena med ungdomarna. Självklart 
måste spelare och ledarstab som ska delta genomgå lämplig utbildning innan mötena med 
ungdomarna liksom även LF Baskets ledning.  

Vår uppfattning är att barn och ungdomar och pojkar i det här fallet är mycket mer påverkbara 
och mottagliga för fakta och kunskaper från vuxna om de har goda förebilder och idoler att se 
upp till. Våra basketspelare representerar dessutom olika länder, kulturer och hudfärg. Ett 
samarbete mellan experter och dessa elitspelare måste vara en oslagbar kombination. 
Förslagsvis bildar man team med experter och spelare för olika diskussionsområden.

3

40



Ett projekt med två huvudområden
Vi föreslår att projektet fokuserar på två huvudområden – machonorm bland pojkar 
respektive pojkars hälsa. Dessa två huvudområden kan delas upp i flera underområden som 
kan utgöra olika teman vid mötena med de olika pojkgrupperna. Så här tänker vi oss 
huvudområdena med olika underområden eller teman.

 Machonorm bland pojkar
Mångfald och integration
Mobbning och våld
Jämställdhet och könsroller
Alkohol och andra droger

 Pojkars hälsa
Träning och motion
Kostvanor
Övervikt och följdsjukdomar

Vi tror att dessa områden täcker in de problem som vi beskrivit och som nog också 
överensstämmer med de som förekommer ute i samhället. Varje temaområde kan förslagsvis 
bestå av ett team med experter och spelare på maximalt 4-5 personer.  Men det här är 
naturligtvis också något som närmare får diskuteras och bestämmas när projektet startar och 
mer i detalj planeras med berörda aktörer och de personella resurser som ska delta i det 
praktiska arbetet. 

Projektet ska bedrivas under en tvåårsperiod och vi tror att aktiviteterna lämpligen genomförs 
stegvis. Först med mer övergripande information genom föreläsningar, seminarier eller 
liknande i aktuella skolor/klasser och fortsättningsvis i form av mer fördjupade konkreta 
aktiviteter i utvalda klasser och grupperingar. Det kan handla om workshops eller 
motsvarande och det är främst här som vi tror att samspelet mellan experter och spelare kan 
göra största nyttan. 

Ett urval av kommuner, skolor och klasser 
Vår tanke är att det här ska vara ett regionalt projekt och de kommuner vi valt ut i samråd med 
deltagande parter och finansiärer är Luleå kommun, Bodens kommun och Gällivare kommun. 
De personer vi pratat med är mycket positiva till projektet. Vilka skolor, antal skolklasser med 
mera som ska omfattas får diskuteras med berörda parter när projektet startar och aktiviteterna 
ska utformas och planeras mer i detalj.

När det gäller deltagande åldersgrupper är vår uppfattning att projektet främst bör rikta sig till 
pojkar på mellan- och högstadienivå. Vi tror att barn i lågstadieåldern i det här sammanhanget 
kan vara en för låg nivå att vända sig till och att äldre ungdomar på gymnasienivå i det här 
sammanhanget inte är lika ”formbara/mottagliga” som de yngre eleverna. Men det slutgiltiga 
valet får även här göras när projektet mer i detalj ska planläggas. Det är heller knappast 
nödvändigt att upplägget ser likadant ut i alla medverkande kommuner och skolor, utan det får 
utformas utifrån de lokala förutsättningarna. Vi tror också det är viktigt att de deltagande 
grupper som bildas vid de fördjupade aktiviteterna inte blir för stora. Dessa möten med olika 
klasser/grupperingar får inte bli ett ensidigt informationsmöte, utan mer i form av samtal 
(workshops) där tankar och funderingar får flöda.  
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Men vi vill inte låsa oss till bara skolor. Föreningar och andra ungdomsorganisationer kan 
också vara tänkbara målgrupper. Samtidigt måste vi begränsa oss utifrån de resurser som står 
till buds. Det är bättre med ett begränsat urval och aktiviteter som bygger på kvalitet än att 
sikta på kvantitativt stora grupper.

Flera möten eller workshops kan behövas 
Det är svårt att avgöra var och hur dessa möten eller workshops ska hållas. Vi tror att 
skolsalen är en olämplig plats. Helst ser vi att träffarna kan hållas på ett neutralt ställe utanför 
skolans revir. Och vi anser att betydligt mer än en lektionstimme bör anslås till mötena. 
Dessutom tror vi inte att det räcker med ett mötestillfälle per grupp, utan vi menar att det nog 
krävs minst två för att kunna göra en uppföljning och återkoppling. Härutöver kan ju 
basketspelarna och teamet vara tillgängliga för spontana kontakter. Vi tror även att det är 
viktigt att pedagogerna/lärarna och föräldrarna involveras i projektet.

Ett upplägg att fundera över är att pojkarna får någon form av uppgifter att ta med och fundera 
över till uppföljningsmötet. Förslagsvis uppgifter som kretsar kring hur alla tillsammans kan 
bidra till att förbättra och förebygga de problem som samhället har idag och står inför. Varför 
inte försöka hitta en modell som kan tillämpas och spridas till andra delar av regionen och ut i 
landet. 

Projektorganisation
Vi räknar med att projektet behöver organiseras i en styrgrupp med projektledare, en 
referensgrupp och några arbetsgrupper. Grupperna får inte bli alltför stora samtidigt som det 
är viktigt att det finns betydande representation från berörda parter. 

Styrgruppen ska bestå av representanter från LF Baskets styrelse och ledning, berörda 
kommuner/skolor, landstinget och andra deltagande aktörer. Antal ledamöter i styrgruppen 
bör inte vara fler än maximalt 10 personer.
 
Till styrgruppen knyts en projektledare vars uppgift blir att ha huvudansvar för och koordinera 
det löpande praktiska arbetet. Dessutom behöver projektet en administratör/ekonom som 
assisterar projektledaren och styrgruppen och lämpligen rekryteras från LF Baskets kansli. 

Ledamöterna till referensgruppen rekryteras bland de olika experterna inom temaområdena. 
Lämpligt antal kan vara mellan 5-10 personer.  Referensgruppen ska fungera som rådgivare 
och bollplank till styrgruppen och projektledaren.

Varje temaområde bör ha en arbetsgrupp (ett team) bestående av experter från deltagande 
aktörer, spelare från LF Basket och förslagsvis också skolans pedagoger. Det är viktigt att 
pedagogerna på något sätt knyts till arbetsgrupperna antingen som ordinarie medlemmar eller 
som adjungerade efter behov.  Särskilt som det är här som man planerar det praktiska arbetet 
och de aktiviteter som ska genomföras. 

Projektets ekonomi
Projektbudget
Vår ekonomiska kalkyl visas i nedanstående tabell och baseras på att projektet genomförs 
under en period av två år. Vår förhoppning är att projektet kan ta sin början under våren 2015 
och i så fall pågå till och med basketsäsongen 2017. Det innebär att första projektåret skulle 
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omfatta säsongsavslutningen 2015 och säsongen 2015/2016 och andra projektåret 
basketsäsongen 2016/2017. 

Typ av kostnader Kostn År 15/16 Kostn År 16/17 Totalkostnad
Föreläsningar externa konsulter 125 000:-   25 000:- 150 000:-
Utbildningskostnader spelare/ledare  50 000:-   25 000:-   75 000:-
Administration/ekonomi  50 000:-   50 000:- 100 000:-
Personalkostnader spelare/ledare 100 000:- 250 000:- 350 000:-
Resurspersoner/experter från parterna  30 000:-   70 000:- 100 000:-
Projektledning 75 000:- 100 000:- 175 000:-
Transporter  20 000:-   40 000:-   60 000:-
Material-/informationskostnader  75 000:-   25 000:- 100 000:-
Utrustningskostnader (datorer, mobiler)  30 000:-   20 000:-   50 000:-
Övriga kostnader  15 000:-   25 000:-   40 000:-
Sammantaget 570 000:-  630 000:- 1 200 000:-

Som framgår av tabellen har vi kalkylerat med en total kostnad på 1,2 miljoner kronor. 
Kostnaderna fördelar sig relativt jämnt över de två åren med något mer än hälften under det 
andra året. Som vi tidigare beskrivit räknar vi med att ha mer generella aktiviteter i form av 
föreläsningar, seminarier och liknande under det första året, vilket innebär att tyngdpunkten 
av dessa kostnader ligger på år 1. Och det gäller även kostnader för material/information och 
utbildning av spelare och ledare. Det är naturligt att dessa insatser och aktiviteter behöver 
göras tidigt i projektet. Under år 2 vill vi fördjupa aktiviteterna med ungdomarna och det 
innebär också att merparten av basketspelarna insatser i projektet också ligger här liksom 
också resurspersonernas medverkan. 

Projektfinansiering 
Finansieringen av projektet framgår av nedanstående tabell. Vi har fått positiva signaler från 
olika aktörer. Det handlar alltså om medel från åtta finansieringskällor, där näringslivet 
representeras av ett antal olika företag.

Finansiärer År 2015/16 År 2016/17 Totalt
Norrbottens läns landsting  95 000:- 105 000:- 200 000:-
Länsstyrelsen i Norrbottens län  95 000:- 105 000:- 200 000:-
Luleå kommun  95 000:- 105 000:- 200 000:-
Bodens kommun  48 000:-   52 000:- 100 000:-
Gällivare kommun  48 000:-   52 000:- 100 000:-
Idrottslyftet  47 000:-   53 000:- 100 000:-
Näringslivet  95 000:- 105 000:-  200 000:-
Svenska Kyrkan  47 000:-   53 000:- 100 000:-
Sammantaget 570 000:-  630 000:- 1 200 000:-

Förväntade mål och resultat
Vi förväntar oss att projektet ska resultera i att pojkar får stöd och hjälp med att hitta en god 
livsstil, få sunda värderingar och bra förutsättningar att utvecklas till hälsosamma, 
ansvarstagande och självständiga individer. Våra mål kan sammanfattas på följande sätt:
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 Ge ungdomar bra förebilder
 Påverka ungdomars livsstil
 Skapa uppmärksamhet kring olikheter och mobbning
 Öka kunskaperna om mångfald och integration
 Få en ökad förståelse för jämställdhet och könsroller
 Bidra till bättre hälsa och levnadsvanor
 Visa på behovet av fysisk aktiviter
 Vidga debatten kring olika problemställningar 
 Åstadkomma förebyggande åtgärder
 Bidra till en ökad samverkan mellan idrotten och samhället
 Hitta en modell som kan användas av andra

I förlängningen hoppas vi att projektet ska bidra till att diskussionerna och insatserna kring 
den beskrivna problembilden ökar i vår region och i samhället överhuvudtaget. Projektet har 
en stark koppling till våra livsmiljöer och hur vi tillsammans ska kunna överbrygga klyftor 
mellan olika samhällsstrukturer, kulturella skillnader, könsroller och andra olikheter som 
finns mellan olika grupper i samhället. Det handlar inte minst om att skapa förståelse och 
respekt för varandra oavsett var vi kommer ifrån, vilket ursprung vi har, vilket kön vi tillhör, 
vilken sexuell läggning vi har med flera skillnader. 

Insatser för att förbättra livsmiljön påverkar också en hållbar regional tillväxt och här kan inte 
minst frågor kring integrationen ha särskilt stor betydselse. Vi behöver invandring och vi 
behöver ta tillvara utländsk arbetskraft för att framdeles kunna tillgodose behovet inom bland 
annat äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, men även för rekryteringen inom övriga 
näringslivet. Det påverkar både arbetskraftsutbudet och kompetensförsörjningen på ett 
positivt sätt och på det viset tillväxt i befolkning och näringsliv. Samtidigt bör det även kunna 
bidra till att stärka ett gränsöverskridande samarbete.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-27

 
2015/689-04

Anna Lindh Wikblad

Ändring av Lulebos ägardirektiv
Ärendenr 2015/689-04

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i ägardirektivet för Lulebo AB göra följande 
förändringar:
• Skrivningen ”Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande 

bygga, köpa och försälja fastigheter inom lägenhetsintervallet 9 000 -11 500 
lägenheter” ändras till ”Lulebo ska vara den dominerande ägaren och 
förvaltaren av bostäder för allmännyttan. Lulebo AB:s andel av det totala 
hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55%. Bolaget har rätt att utan 
kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter 
för att säkerställa detta intervall. Lulebo AB ska, så långt som möjligt, 
finnas representerat i alla stadsdelar och i Råneå”.  

• Skrivningen ”Under perioden 2014 - 2019 ska Lulebo AB ha målsättningen 
att bygga 1 000 nya lägenheter i Luleå kommun” ändras till ”Under 
perioden 2014 - 2023 ska Lulebo AB ha målsättningen att bygga 1 000 nya 
lägenheter i Luleå kommun”.

Sammanfattning av ärendet
Resultatet i den genomförda NMI-undersökningen (Nöjd Medborgar Index) 
visar att Luleåborna är nöjda med sin kommun men underkänner 
bostadssituationen i kommunen. Bostadsbristen i Luleå är stor och målet i 
visionsarbetet är 10 000 fler Luleåbor. Om man räknar med två familje-
medlemmar per hushåll i snitt betyder det att 5 000 nya bostäder behövs för 
att klara av en tillväxt och befolkningsökning med 10 000 personer. Lulebo 
äger i dagsläget 69 % av alla hyresrätter i kommunen och de har dessutom ett 
renoveringsbehov att tillgodose. Snittet för allmännyttan i Sveriges kommuner 
är 50 %. 

Goda makroförutsättningar med låga räntor och gynnsam fastighetsmarknad 
skapar förutsättningar för nya fastighetsaktörer som vill etablera sig i Luleå. 
Luleås profilering, öppenhet, vilja och proaktivitet bidrar också till att dessa 
fastighetsaktörers positiva syn på Luleå i dagsläget. Nya fastighetsaktörer vill 
först förvärva ett bestånd av befintliga bostäder/lokaler för att därefter bygga 
nya. Kommunledningen föreslår därför att Lulebo AB ska avyttra delar av sitt 
bestånd till andra aktörer så att Lulebos marknadsandel ligger på 45-55 % av 
hyreslägenheterna i kommunen. Ägardirektivet för Lulebo bör därför ändras.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-27

 
2015/689-04

Anna Lindh Wikblad

Ärendet har behandlats i Luleå Kommunföretag AB:s styrelse den 8 maj 2015.

Beslutsunderlag
 Luleå Kommunföretag AB:s protokoll § 18, 2015-05-08

Anna Lindh Wikblad
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(5)

Luleå Kommunföretag AB 2015-05-08

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer Ärenden Sid

15 Mötets öppnande 4
16 Fastställande av dagordning 4
17 Val av justerare 4
18 Förändring av ägardirektiv för Lulebo 4
19 Mötet avslutas 5
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5)

Luleå Kommunföretag AB 2015-05-08

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 15 Mötets öppnande
Luleå Kommunföretag ABs beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 16 Fastställande av dagordning
Luleå Kommunföretag ABs beslut

Styrelsen fastställer dagordningen för mötet.

§ 17 Val av justerare
Luleå Kommunföretag ABs beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Niklas Nordström.

§ 18 Förändring av ägardirektiv för Lulebo
Luleå Kommunföretag ABs beslut

Nytt ägardirektiv för Lulebo AB lyder:

Ägaridé
Lulebo AB utgör ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. 
Bolaget skall bygga, äga, förvalta och hyra ut bostäder och kommersiella 
lokaler inom Luleå kommun. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att 
utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Detta skall ske 
genom utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar med god 
kvalitet. Under tidsperioden 2014 - 2023 ska Lulebo ha målsättningen att bygga 
1 000 nya lägenheter i Luleå kommun. Verksamheten skall bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.

Verksamhet
Huvudinriktningen för Lulebo AB:s verksamhet bygger på långsiktig 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Bolaget skall inom ramen för de 
ekonomiska avkastningskraven skapa ett brett utbud av bostäder som till-
godoser kommunens bostadssociala ambitioner, underlättar integrations-
arbetet, skapar boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i 
samhället, bland annat trygghetsboenden. 

Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55 %. 
Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(5)

Luleå Kommunföretag AB 2015-05-08

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

fastigheter för att säkerställa detta intervall. Lulebo ska finnas representerade i alla 
stadsdelar och i Råneå.  

Nina Berggård lämnar ett Särskilt yttrande till beslutet i § 18. Se bilaga 1.

Bakgrund

Peter Kieri presenterar förslaget om nytt ägardirektiv till Lulebo AB och 
bakgrunden till det. Resultatet i den genomförda NMI-undersökningen 
(Nöjd Medborgar Index) visar på att Luleåborna är nöjda med sin kommun 
men underkänner bostadssituationen i kommunen. Bostadsbristen i Luleå är 
stor och målet i visionsarbetet är 10 000 fler Luleåbor. Om man räknar med 
två familjemedlemmar per hushåll i snitt betyder det att 5 000 nya bostäder 
behövs för att klara av en tillväxt och befolkningsökning med 10 000 person-
er. Lulebo äger i dagsläget 69 % av alla hyresrätter i kommunen. (Snittet för 
allmännyttan i Sveriges kommuner är 50 %.) Lulebo AB och andra befintliga 
aktörer har inte förmågan att bygga alla de bostäder som behövs själva. 

Goda makroförutsättningar med låga räntor och gynnsam fastighetsmarknad 
skapar förutsättningar för nya fastighetsaktörer som vill etablera sig i Luleå. 
Luleås profilering, öppenhet, vilja och proaktivitet bidrar också till att dessa 
fastighetsaktörers positiva syn på Luleå i dagsläget. Nya fastighetsaktörer 
vill först förvärva ett bestånd av befintliga bostäder/lokaler för att därefter 
bygga nya. Kommunledningen föreslår därför att Lulebo AB ska avyttra 
delar av sitt bestånd till andra aktörer så att Lulebos marknadsandel ligger 
på 45-55 % av hyreslägenheterna i kommunen. Ägardirektivet för Lulebo bör 
därför ändras enligt nedan:

Ägaridé
Under tidsperioden 2014 - 2023 ska Lulebo ha målsättningen att bygga 1 000 nya 
lägenheter i Luleå kommun. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga 
principer.

Verksamhet
Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55%. 
Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja 
fastigheter för att säkerställa detta intervall. Lulebo ska finnas representerade i alla 
stadsdelar och i Råneå.  

§ 19 Mötet avslutas
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(7)

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 55

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa avseende förskola och 
fritidshem
Ärendenr 2015-174 04

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att 
maxtaxetaket för förskola och fritidshem i Luleå ska följa den statligt 
beslutade maxtaxenivån.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Avgiften för förskola och fritidshem i Luleå har sedan maxtaxan infördes 
följt den statligt beslutade maxtaxenivån som framgår i ”Förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och 
fritidshem” efter beslut i kommunfullmäktige. Skolverket fastställer även 
statsbidraget för maxtaxa med förordningen som utgångspunkt. 
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras från och med 1 juli 2015.
Barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsutskottet förslår 
kommunfullmäktige besluta att maxtaxetaket för förskola och fritidshem i 
Luleå ska följa den statligt beslutade maxtaxenivån.

Beslutsunderlag

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskolan och fritidshemmet
Arbetsutskottets protokoll § 40 2015-05-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Verksamhetschef förskola, verksamhetschef F-6, chef 
ekonomienheten, chef studieadministrativaenheten
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-05-17

 
2015/372-04

Sofie Cajander Sehlstedt

Delårsrapport per 2015-04-30
Ärendenr 2015/372-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

1. Godkänna delårsrapporten
2. Justera kommunbidragen 2015 enligt bilaga 2. Medel hänvisas från 

anslaget för finansiella kostnader. Konsekvenser för 2016 och framåt 
behandlas i samband med Strategisk plan- och budget 2016-2018

3. Justera investeringsbudgeten 2015 enligt bilaga 3
4. Bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2015 års 

budget för årets löneöversyn med totalt 58 852 tkr, enligt 
bilaga 4. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag 
för löneökningar. 

5. Helårseffekten av 2015 års löneöversyn 78 993 tkr enligt 
bilaga 4, beaktas i samband med att kommunfullmäktige i 
november 2015 tar beslut om Strategisk Plan och budget 
2016-2018.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras 
årets första delårsrapport (se bilaga 1). 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 
2015-2017) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både upp-
följning kommunstyrelsens och nämndernas styrkort.

Periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på -21,7 
mkr vilket är 22,4 mkr sämre än budget. Verksamheternas resultat (jmf med 
budget) på 18,8 mkr är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive 
underskott. Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag (-11,2 mkr) är 
sämre än budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader (+32,9 mkr) är 
bättre än budget. I verksamhetens nettokostnad ingår även 
semesterlöneskulden per 2015-04-30.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-05-17

 
2015/372-04

Sofie Cajander Sehlstedt

Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat 
på 25,8 mkr vilket är ca 23,5 mkr bättre än budget. Nämndernas sammanlagda 
avvikelse mot budget beräknas uppgå till 12,4 mkr

Justering av kommunbidrag 2015 och investeringsplan 2015
Behov av justering av kommunbidragen 2015 (bilaga 2) samt investeringsplan 
(bilaga 3) har lyfts fram av nämnder/förvaltningar. 

Lönerevision 2015
I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2015 och framåt saknas anslag 
för 2015 års löneökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges 
anslag för löneöversyner. Årets löneförhandlingar är nu slutförda och avtalen 
löper from 1 april och ett år framåt. Lönerevisionen innebär ökade 
lönekostnader under 2015 på preliminärt totalt 58 852 tkr. Fördelningen per 
nämnd/förvaltning framgår av bilaga 4. I beloppet ingår även kompensation 
för övriga kostnadsökningar, timanställda m fl, för de förvaltningar som har 
dessa kostnader.
Helårseffekten av 2015 års löneökningar för år 2016 och framåt beräknas till 
totalt 78 993 tkr per år. Preliminärt kommunbidrag för åren 2016-2018 som 
behandlats i kommunstyrelsen i maj baseras på 2014 års lönenivåer. Anslag 
för löneökningar finns avsatta i kommunfullmäktiges anslag för 
löneöversyner och kan utfördelas till respektive nämnd/förvaltning i samband 
med att kommunfullmäktige i november 2015 tar beslut om Strategisk plan 
och budget 2016-2018.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport (bilaga 1)
 Förslag till justering av kommunbidrag 2015 (bilaga 2)
 Förslag till justering av investeringsbudget (bilaga 3)
 Lönerevision 2015 (bilaga 4)

Sofie Cajander Sehlstedt
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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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-april 
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 den bedömda måluppföljningen. 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 förligger 
synnerliga skäl ålägga nämnden obligatoriska kontrollmoment. 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga verksamheter ska ha två obligatoriska kontroller under 2015. 
Dessa är, rökfri arbetstid 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 2 1 0 

Arbetsmarknadsförvaltningen 1 1 1 1 

Räddningstjänsten 0 5 2 0 

Stadsbyggnadskontoret 0 2 1 0 

Barn- och utbildningsnämnden 1 2 2 1 

Fritidsnämnden 0 1 1 1 

Kulturnämnden 0 3 0 2 

Miljönämnden 0 1 0 1 

Socialnämnden 0 6 2 2 

Tekniska nämnden 0 1 0 3 

Sammantaget 2 24 10 11 
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Förvaltningsberättelse januari – april 

Samhälle 
Perspektivet är av en extern karaktär och 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 utifrån sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter. 

Trender och förändringar som påverkar Luleå kommun under 2015 

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. Exempel-vis 
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. 

Befolkning 

Luleås befolkning ökade under år 2014 och nådde nästan 76 000 invånare. Befolkningsökningen i Luleå 
kommun beror av att både födelse- och flyttnetto är positivt. Befolkningssiffrorna för de senaste 5 åren 
visar på att alla ålderkategorier har ökat utom högstadieålder, gymnasieålder, medelålder och äldre 
medelålder. De åldersgrupper som ökar mest är låg- och mellanstadie-, universitet-, yngre medelålder 
samt yngre och äldre ålderspensionärer. Detta innebär ett behov av fler grundskoleplatser, 
studentbostäder, trygghetsboende, årgångshus, men även fler småhus. 

Invandring 

52 miljoner människor är på flykt runt om i världen idag. Det har inte varit så många sedan andra 
världskriget. Flyktingmottagande i Sverige förväntas öka betydligt under 2015. Även antalet 
ensamkommande barn antas öka under 2015. Kommunerna måste öka beredskapen för ett effektivt och 
värdigt mottagande både för flyktingar och ensamkommande barn. Det gäller bostäder, skola, omsorg 
mm. För detta krävs en ökad samhällsplanering mellan alla berörda aktörer, både inom och utanför 
kommunens verksamheter. Trenden med ökad makt för främlingsfientliga partier i Europa och på många 
håll i landet är också en faktor som är viktig att motverka lokalt genom ett fokuserat arbete. 

Skillnader i hälsa och sociala investeringar 

Sveriges utveckling med en ökad hälsa i befolkningen totalt men också en ökad skillnad i hälsa mellan 
grupper med olika utbildningsbakgrund fortsätter att vara i fokus. Flera lokala och regionala 
kommissioner finns i syfte att påverka den ojämlika hälsan. Nu finns även ett uppdrag att bilda en 
nationell kommission för att nå en mer socialt hållbar utveckling. Det som sker i Sverige kommer att bidra 
till det fortsatta arbetet för en jämlikare hälsa i genomförandet av kommunens översiktsplan. 
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Nationellt finns fortsatt fokus på psykisk ohälsa, speciellt bland unga flickor, även funktionsnedsattas 
ohälsa har lyfts fram som ett problem. En ohälsa som ofta skapas av bristande tillgänglighet. Riksdagen 
har beslutat om tillägg i diskrimineringslagen, bristande tillgänglighet är från 1 januari 2015 
diskriminering.  Nu finns möjlighet att granska och jämföra kommunernas arbete för ökad tillgänglighet 
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  

Ett nytt synsätt är att se sociala insatser som långsiktiga investeringar och inte enbart som kostnader. 
Satsningar i tidig ålder och innan problem har uppstått är mest kostnadseffektivt. Luleå har som ett första 
steg avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar som en social investering för jämlik hälsa. 

Bostäder 

Hållbar stadsutveckling är en trend i Sverige. Kommunerna är de som driver utvecklingen kring 
framförallt ekologiska och sociala frågor inom samhällsplaneringen medan staten har fokus på själva 
bostadsbyggandet. Luleå upplevs av sina medborgare som en attraktiv bostadsort, förutom då det gäller 
den begränsade tillgången på bostäder. 

Bostadsbristen är ett nationellt problem och ett stort antal utredningar har gjorts för att påskynda och 
underlätta bostadsbyggandet. Det råder brist på bostäder i kommunen, i alla lägenhetsstorlekar men med 
tonvikt på treor och mindre. Vid årsskiftet fanns det i stort sett ingen ledig bostad hos Lulebo AB. 
Efterfrågan inom alla bostadskategorier är mycket stor medan utbudet varit väldigt begränsat. Inom 
kommunen kommer ett fokus att krävas kring arbetet med att nå nya aktörer som vill bygga i Luleå. 
Planberedskapen i Luleå är god och arbetet med exploatering av Kronan, med 1 500-2 000 bostäder på 
sikt, kommer att intensifieras under kommande år.   

Nationella miljömål och förändrat klimat 

Uppföljningen av de nationella miljömålen visade att majoriteten av målen inte är möjliga att nå till 2020 
med de åtgärder och styrmedel som nu är beslutade. Den nytta vi har av ekosystemen, så kallade 
ekosystemtjänster, har blivit aktuellt i flera utredningar och begreppet har tagits in i de nationella 
miljömålen. Regeringen har även beslutat att bedöma påverkan på ekosystemtjänsterna vid olika beslut. 

Den internationella vetenskapliga klimatpanelen (IPCC) har presenterat nya uppföljningar av klimatets 
pågående förändring. Året 2014 är nu det varmaste året, den globala medeltemperaturen slog nytt rekord. 
Årsmedeltemperaturen i havet slog också rekord. Uppvärmningen följer beräknade scenarier med ett 
viktigt undantag, havsnivåhöjningen som överskrider scenarierna. Om den globala temperaturökningen 
ska stanna under 2 grader är det mycket bråttom att minska utsläppen. Radikala minskningar behövs 
redan nu och till 2050 måste utsläppen vara reducerade med 40 - 70%. 

På lokal nivå är transportsystemet en viktig del av klimatarbetet. För att planera för en hållbar stad 
behövs förändringar till färdsätt som är yteffektiva. Antalet miljöbilar ökar i Luleå som för övriga landet.  
Kollektivtrafiken i Luleå fortsätter trenden med ett ökat resande. Luleå centrum har allvarliga problem 
med luftkvaliteten och en åtgärdsplan är framtagen. Det finns inget utrymme för händelser som 
ytterligare bidrar till att öka halterna av kvävedioxider. 
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Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Luleå kommun har minskat med 44 personer under årets fyra första månader till 75 922 
invånare den 30/4-2015. Befolkningsminskningen beror dels av ett negativt födelsenetto med -4 personer 
och dels ett flyttnetto som också är negativt -40 personer. 

Enligt prognosen ska befolkningen öka med 500 personer i år. En jämförelse med föregående år visar att 
befolkningen då ökade med 93 personer under de fyra första månaderna, vilket till slut blev en ökning 
med 583 personer för hela året. En jämförelse med sista april i fjol visar att det finns 446 fler personer i 
kommunen i år. Får vi bara plus på födelsenetto och flyttnetto så kommer nog prognosen att hålla i år 
också. 

I diagrammet nedan ses befolkningsutvecklingen 2015 jämfört med 2014 och 2013 

31-jan 28-feb 31-mar 30-apr 31-maj 30-jun 31-jul 31-aug 30-sep 31-okt 30-nov 31-dec 

2015 75 976 75 943 75 916 75 922 

2014 75 404 75 430 75 478 75 473 75 467 75 282 75 304 75 690 75 889 75 930 75 962 75 968 

Sysselsättningsutveckling  
Vid en jämförelse av arbetsmarknadsläget i Luleå mellan vecka 16 innevarande år med motsvarande 
vecka 2014 kan det konstateras att det skett en positiv utveckling på arbetsmarknaden med en minskad 
arbetslöshet som följd. Antalet lediga jobb som anmälts till Arbetsförmedlingen i Luleå har ökat med 16 % 
jämfört med föregående år och siffrorna för arbetslösheten har minskat jämfört med motsvarande vecka 
2014. 

Bruttoarbetslösheten (öppet arbetslösa plus arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska insatser) har enligt 
statistik från Arbetsförmedlingen minskat med 276 individer från 2 976 till 2 700 individer. Beträffande 
ungdomar under 25 år så har arbetslösheten under samma tidsperiod minskat med 163 individer. Den 
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totala arbetslösheten för åldersgruppen under 25 år har i och med detta minskat från 800 till 637 individer. 
Siffrorna för arbetslösheten i Luleå är därmed nere på en historiskt sett mycket låg nivå. 

Eftersom ohälsotalet (antalet sjukskrivna plus de individer som uppbär sjukersättning eller 
aktivitetsersättning) också påverkar arbetsmarknadsläget kan det konstateras att utvecklingen med att allt 
fler individer är sjukskrivna fortsätter. Denna utveckling sker över hela landet och är betydligt högre 
bland kvinnor än bland män. Ohälsotalet för Luleå ligger på samma nivå som för riket som helhet.  
Minskningen för ohälsotalet det senaste året ligger helt inom områdena sjukersättning och 
aktivitetsersättning medan både kortare och längre sjukskrivningar fortsätter att öka. Från april 2014 till 
april 2015 har antalet sjukskrivningsdagar ökat med ca 10 %. 

Trots en positiv utveckling på arbetsmarknaden i Luleå de senaste åren så kan det konstateras att detta 
inte kommit de grupper till del som står längst ifrån arbetsmarknaden. Gruppen arbetslösa med 
funktionsnedsättning ligger kvar på en hög nivå – ofta med lång tid i arbetslöshet. Det kan också 
konstateras att av det totala antalet arbetslösa så är det 893 (33 %) individer som varit arbetslösa mer än 12 
månader varav 465 (17 %) varit arbetslösa mer än 24 månader. 
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Service 
Perspektivet pekar på vikten av att verksamheten kan utvecklas för att möta de behov som finns. Inriktningen är att 
ge en tillgänglig och anpassad service på likvärdiga villkor.  

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. 
Det viktigaste är att sätta medborgaren i fokus och därigenom göra klart vilka behov som ska tillgodoses 
och bestämma sig för vilket värde som ska levereras. Därtill behövs god kännedom om de processer som 
är värdeskapande, den uppfattning som kunden har om vår relation och den nivå som servicen ska ligga 
på. 

Processorientering 
Processorienteringens tre faser identifiering, kartläggning och utveckling syftar till att förbättra 
effektivitet och innehåll med avseende på behoven. Att kartlägga arbetsflöden och ta ett initiativ till 
processorientering skapar en tydligare bild av verksamheten som helhet och visar hur medarbetarna kan 
bidra till resultatet. Detta skapar förutsättningar för att samarbeta och för att uppnå ständiga 
förbättringar. Det finns fortsatt åtskilligt att göra för att ännu bättre lyfta fram och iscensätta ett 
processorienterat arbetssätt. 

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. Den är en viktig signal även inne i verksamheten så att det finns en enhetlig uppfattning 
om den aktuella servicenivån. Under första kvartalet 2015 har det hittills kommit in cirka 60 synpunkter 
kopplad direkt till de servicedeklarationer som kommunen har. Detta är ökning med cirka 50 % jämfört 
med tidigare år. Ärendena har bland annat handlat om synpunkter på färdtjänst, snöröjning, väghållning, 
öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor. Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med 
ständiga förbättringar 

Utöver denna hantering finns det även särskilda system för felanmälan som också tar emot synpunkter. 
Luleå kommun kommer under 2014 att genomföra en revidering av befintliga servicedeklarationer och 
hantering av synpunkter. 

Tillgänglighet 
Frågan om tillgänglighet har fortsatt hög prioritet. Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och 
information till fysiska miljöer och hjälpmedel. En god tillgänglighet är en grundbult i utvecklingsarbetet 
med medborgarnas behov i fokus. Inom Luleå kommun pågår ett arbete med att utveckla kundtjänsten 
med fokus på förbättrad tillgänglighet. Ambitionen att ta fram fler e-tjänster ligger fast. 
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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. 

Luleå kommun har ca 6 500 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 
56 % akademiker, 80 % kvinnor och medelåldern är 49 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: Alla medarbetare ska ha årliga medarbetar- och lönesamtal med sin chef. Kommunen har 
gemensamma lönekriterier baserade på värdegrundens ledord engagemang, ansvarstagande och 
kompetens. Fler arbetsplatser väljer att förtydliga lönekriterierna så att de blir mer verksamhetsnära. 
Lönebildning är en del av grundutbildningen för chefer. Personalkontoret och förvaltningar håller även 
särskilda informations- och utbildningstillfällen för att stärka cheferna i lönebildning. Målet är att alla 
medarbetare ska förstå kopplingen mellan verksamhetens mål, medarbetarens uppdrag, lönekriterier, 
prestation och löneutveckling. För att nå målet krävs en nära dialog mellan chef och medarbetare om 
resultat och framtida utvecklingsområden.   
Luleå kommun gör en årlig lönekartläggning för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män förekommer. 2014 års kartläggning visade inte på några osakliga löneskillnader vilket 
visar att tidigare satsningar för jämställda löner gett ett hållbart positivt resultat.  
Utfallet i löneöversyn 2014 var totalt 2,8 % för tillsvidareanställda. För tredje året i rad var lärare en 
prioriterad grupp med anledning av kommande rekryteringsbehov. Utifrån konkurrensutsatthet var 
också vissa chefer och specialister prioriterade, exempelvis sjuksköterskor som arbetar natt, 
skolsköterskor, socialsekreterare inom Barn och ungdom, rektorer, miljöinspektörer och trafikingenjörer. 
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Medarbetarnas förmåner har setts över 2014 och en jämförelse är gjord med andra kommuner. 
Förmånerna är presenterade både på Intranätet och på www.lulea.se. Arbete pågår med att ta fram ett 
nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun och arbetet förväntas utmynna i ett resultat under 
2015. 

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: Samtliga förvaltningar har besvarat uppföljningsfrågor till den årliga uppföljningen av SAM, 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett förtydligande ska göras på hur man kan upprätta lokala rutiner, 
handlingsplaner och mål kopplat till arbetsmiljöarbetet. 
En kartläggning av samordningsansvaret är genomförd och kommer att resultera i uppdaterade 
fördelningsmallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.  
Under 2014 har ett fokusområde varit kompetenshöjande insatser om risker och riskbedömningar och 
åtgärder är genomförda i form av utbildningsinsatser, genomgång av verksamheters olika riskområden 
och framtagande av rutiner för att förhindra arbetsskador och ohälsa. 
Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser ska pågå under åren 2014 – 2015. Under 2014 har 322 chefer och 
arbetsledare utbildats i Hälsofrämjande ledarskap. 25 % av de som genomgått utbildningen har nyttjat 
möjligheten att få stöd att utveckla egna hälsofrämjande strategier med hjälp av en samordnande coach 
som anställts via projektet. Verktyg och metoder som stimulerar till dialog om arbetsmiljö och hälsa har 
tagits fram.  

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 ex-jobb för studenter, 
sker via hemsidan och en e-tjänst för praktik- och exjobbsansökan används. Många gör praktik och ex-
jobb inom kommunen. 

Kompetensförsörjningsrapport 
Luleå kommuns kompetensförsörjningsrapport visar en samlad bild av den strategiska 
kompetensförsörjningen: 

• Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt på grund av
- fler och fler befattningar är konkurrensutsatta
- kompetenskrav på befattningar höjs
- stor rörlighet
- tillväxt
- tjänstledighet
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- pension 
- befolkningen 20-64 år minskar och 65 år och äldre ökar 
- de kullar som kommer in på arbetsmarknaden är färre än de som lämnar 
- omsättning av chefer är hög, 44 % kommer gå i pension fram till 2021 
- utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. Utbud och efterfrågan mäts inte, stor del 
av de arbetslösa har en kompetens som inte matchar kommunens behov 

• Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden
• För att behålla medarbetare behöver utvecklingsmöjligheter och förmåner utvecklas samt

löneinstrument användas proaktivt.

Antalet rekryteringsannonser har ökat de senaste åren och väntas vara hög under många år framåt.  

Rekryteringsannonser 
1 januari-30 april 

2011 2012 2013 2014 2015 

Totalt     155 227 285 198 485 

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

Nyckeltal Frisknärvaro 
1 januari- 30 april 

2014 2015 

Luleå kommun totalt 81,7 78,9 
0 dagar (%) frånvaro pga sjukdom 52,5 49,00 
1-7 dagar (%) frånvaro pga sjukdom 29,2 29,9 

Nyckeltal 1 Sjukfrånvaro 
1 januari - 30 april 

2014 2015 

Luleå kommun totalt 6,4 7,6 
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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 internationella tillväxten återhämtar sig gradvis efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som 
euroområdets BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och 
Storbritannien. Det går fortfarande trögt för den svenska exporten och en viktig orsak till detta är att 
efterfrågan på den nordiska marknaden fortfarande är svag. Den svenska tillväxten får dock ytterligare 
fart av att hushållens konsumtion fortsätter att öka. Detta är en följd av att hushållen i ingångsläget har ett 
högt sparande och att inkomsterna fortsätter att öka betydligt snabbare än priserna. Exportökningen och 
stark inhemsk efterfrågan påverkar näringslivets investeringar som beräknas fortsätta att öka i relativt 
stark takt. Sveriges BNP växte med 2,3 procent i fjol och tillväxten beräknas öka till 3,2 procent 2015. 

Den allt starkare BNP-tillväxten innebär att det finns förutsättningar för en fortsatt sysselsättningsökning. 
SKL räknar med att arbetsmarknaden kommer att nå balans under 2016 vilket är det första året sedan 
finanskrisen. Den höga sysselsättningsnivån får positiv verkan på skatteunderlaget som beräknas växa 
med 4,5 procent 2015 och 5,2 procent 2016. 

En bra utveckling av skatteunderlagen är nödvändig för att kommunerna ska få råd att klara av 
kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. En annan stor utmaning är att klara av 
rejält ökande investeringsutgifter. Det handlar om att ersätta en stor del av de lokaler och anläggningar 
byggda under 1960- och 1970-talen. För tillväxtkommuner medför förtätning och nya 
exploateringsområden behov av stora investeringar. 

Kommunernas resultat 2014 blev knappt 11 miljarder kronor vilket är ett bättre resultat än vad som 
prognosticerats. Det goda resultatet påverkas av återbetalningar från AFA försäkring och ett antal större 
försäljningar i ett fåtal kommuner på sammanlagt 4 miljarder kronor. Justerat med den senare uppgår 
resultatet med 1,5 procent av skatter och statsbidrag vilket är något under de 2 procent som är nyckeltalet 
för god ekonomisk hushållning. 

Periodens ekonomiska läge 

Kommunens periodresultat 

Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på -21,7 mkr vilket är 22,4 mkr 
sämre än budget. Verksamheternas resultat (jmf med budget) på 18,8 mkr är ett saldo av förvaltningarnas 
över- respektive underskott (se nämndernas driftsredovisning). Nettot av skatteintäkter och generella 
statsbidrag (-11,2 mkr) är sämre än budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader (+32,9 mkr) är 
bättre än budget. I verksamhetens nettokostnad ingår även semesterlöneskulden per 150430. 
Bolagskoncernen redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 56,2 mkr för perioden. 
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Nämndernas resultaträkning januari – april 

Kommunens resultat 2015 jämfört med 2014 och 2013 
Kurvan för resultatutvecklingen 2015 avviker positivt och resultatet är ca 40 mkr bättre jämfört med 
samma period föregående år. Kurvornas utseende beror på semesterlöneskuldens årliga utveckling samt 
utdelningen från AFA 2015. 

Kommunen

(tkr)
Utfall               

2015-04
Budget 

2015-04
Avvik. mot 
bu 2015-04

Utfall                   
2014-04

Avvik. mot 
bu 2014-04

Verksamhetens intäkter 952 928 874 336 78 592 906 265 56 637

Verksamhetens kostnader -2 250 577 -2 123 421 -127 156 -2 190 733 -39 139

Avskrivningar -98 364 -103 401 5 037 -90 077 7 256

Verksamhetens nettokostnad -1 396 012 -1 352 486 -43 526 -1 374 545 24 754

Skatteintäkter 1 196 708 1 204 562 -7 854 1 127 680 -3 142

Generella statsbidrag 140 621 144 690 -4 069 175 191 4 026

Finansiella intäkter 41 208 14 145 27 063 17 001 11 101

Finansiella kostnader -4 231 -10 144 5 914 -6 730 4 070

Resultat -21 706 768 -22 474 -61 403 40 809

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

Jan feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2013 2014 2015 Budget

14

68



Nämndernas driftsredovisning januari - april 

(tkr)
Utfall                  

2015-04
Budget 

2015-04
Avvik. mot 
bu 2015-04

Avvik. mot 
bu 2014-04

KS/Kommunledningsförvaltning -58 319 -60 549 2 229 2 817

KS/Kollektivtrafik -30 414 -29 721 -692 1

KS/Arbetsmarknadsförvaltning -29 729 -31 302 1 572 5 907

KS/Räddningsnämnd -15 859 -17 016 1 157 1 169

KS/Byggn nämnd/Stadsbyggn kontor 0 0 0 6 429

Barn- och utbildningsnämnd -536 609 -536 796 187 3 053

Fritidsnämnd -64 207 -64 637 430 437

Hamnstyrelsen -70 0 -70 -499

Kulturnämnd -31 954 -35 291 3 337 2 677

Miljö- och Byggnadsnämnd -5 086 -6 979 1 893 0

Miljönämnd 0 0 0 573

Socialnämnd -491 763 -501 050 9 287 14 361

Stadsbyggnadsnämnd -73 750 -73 275 -475 0

Teknisk nämnd 0 0 0 150

Övriga nämnder -826 -791 -35 2 907

Delsumma nämndernas utfall -1 338 586 -1 357 407 18 820 39 982

Finansförvaltning: 1 316 880 1 358 175 -41 295 827

varav:

Skatteintäkter 1 196 708 1 204 562 -7 854 -3 142

Generella  statsbidrag 140 621 144 690 -4 069 4 026

Finansiella  intäkter och kostnader 36 977 4 002 32 975 15 171

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter -112 886 -51 890 -60 996 -11 897

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt 0 -439 439 394

Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov 0 -1 500 1 500 1 200

Medel för strategiska utvecklingsinsatser 0 -579 579 786

Återförda kapita lkostnader 147 805 162 729 -14 924 -14 605

Realisationsvinster/-förluster m.m. 6 018 0 6 018 1 638

Avskrivningar -98 364 -103 401 5 038 7 257
Avvikelse mot budget -21 706 768 -22 475 40 809

Kommunen
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Kommunens balansräkning januari – april 

BR DELÅR PERIOD

(tkr)
Utfall                  

2015-04
Utfall                  

2014-04
Budget 

2015
Utfall 
2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 130 418 4 938 072 5 175 050

Maskiner och Inventarier 142 264 117 667 144 500

Pågående nyanläggningar 475 097 303 686 416 634

Finansiella anläggningstillgångar 40 885 40 885 40 885

Summa anläggningstillgångar 5 788 664 5 400 310 6 162 000 5 777 069

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 5 870 6 140 28 210

Kortfristiga fordringar 382 080 367 023 334 049

Kortfristiga placeringar 3 849 4 056 2 220

Kassa och bank 143 148 151

Summa omsättningstillgångar 391 942 377 367 575 000 364 630

SUMMA Tillgångar 6 180 606 5 777 677 6 737 000 6 141 699

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital 3 987 092 3 735 296 3 763 000 4 008 798

Därav årets resultat 21 706 -60 676 -2 000 0

Avsättningar

Avsatt till pensioner 219 904 199 077 211 000 204 675

Övriga avsättningar 65 537 70 761 71 000 65 765

Skulder

Långfristiga skulder 386 403 338 456 1 523 000 387 616

Kortfristiga skulder 1 521 669 1 434 086 1 169 000 1 474 846

Summa avsättningar och skulder 2 193 514 2 042 380 2 974 000 2 132 901

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder 6 180 606 5 777 677 6 737 000 6 141 699
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Kommunens investeringsredovisning 
Nedan ses utfall per april jämfört med den reviderade budgeten för 2015. 

De kommunala bolagens investeringsredovisning 
Nedan visas utfall per april för bolagen jämfört med förra året och investeringsprognos jämfört med 
budget. Belopp i tkr. 

Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar 
DÅ1-15 DÅ1-14 Prognos 

helår Budget-helår 
Luleå Energi AB 20 096 23 468 134 806 147 815 
Lulebo AB 50 000 85 908 250 000 250 000 
Luleå Lokaltrafik AB 3 446 389 7 000 4 200 
Luleå Renhållning AB 402 9 377 14 195 14 195 
Luleå Hamn AB 666 370 6 000 6 000 
Luleå Expo AB 0 0 0 0 
Nordiskt FlygTeknikCentrum 181 115 300 300 

Kronan Exploatering AB 0 0 0 0 

Summa koncernen 74 791 119 627 412 301 422 510 
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Bolagens resultaträkning, januari – april 

I tabellen ovan är bolagens siffror inte konsoliderade, utan visar bolag för bolag. Bolagskoncernens 
nettoomsättning minskade med 1,4 % jämfört med samma period förra året, 688 mkr att jämföra med 698 
mkr. Rörelseresultatet för perioden är 92 mkr jämfört med 96 mkr samma period 2014. 
Personalkostnaderna har minskat med cirka 1 mkr för perioden januari-april, 101,9 jämfört med 102,9 
samma period 2014. Resultatet efter finansiella poster för perioden minskade till 56,2 mkr från 58,3 förra 
året. 

Ekonomisk årsprognos 

Kommunens resultatprognos 
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat på 25,8 mkr vilket är ca 23,5 
mkr bättre än budget. Nämndernas sammanlagda avvikelse mot budget beräknas uppgå till 7,8 mkr. 

Bolagens resultaträkning januari-april(tkr)
Luleå 

Kommun-
företag AB

Luleå 
Energikon-

cernen

Lulebo AB Luleå 
Lokaltrafik 

AB

Luleå 
Renhållning 

AB

Luleå Hamn 
AB

Luleå Expo 
AB

Nordiskt 
FlygTeknik-

Centrum 
AB

Kronan 
Exploatering  

AB

Rörelsens intäkter 372 697 242 589 45 836 36 390 26 352 3 7 484 0
Rörelsens kostnader -857 -270 240 -136 740 -16 127 -16 862 -11 422 -22 -3 672 -382
Personalkostnader 0 -30 290 -17 851 -25 678 -12 233 -12 390 94 -3 282 -346
Avskrivningar 0 -26 852 -42 062 -4 328 -3 141 -3 113 -2 -347
Summa kostnader -857 -327 382 -196 653 -46 133 -32 236 -26 925 70 -7 301
Rörelseresultat -857 45 315 45 936 -297 4 154 -573 73 183 -728
Finansiella intäkter 3 338 249 233 0 1 0 10 0 0
Finansiella kostnader -1 171 -303 -33 951 -329 0 -541 0 -1 0
Resultat efter finansiella poster 1 310 45 261 12 218 -626 4 155 -1 114 83 182 -728

-2 475 49 531 15 167 1 090 4 390 -1 044 -1 365 -1 182 -481

Förändring 3 785 -4 270 -2 949 -1 716 -235 -70 1 448 1 364 -247

Resultat 2014-04-30

RR

(tkr)
Årsprognos 

2015
Budget 

2015
Avvik. mot 

bu 2015
Utfall 
2014

Verksamhetens intäkter 1 740 717 2 623 008 -882 291 2 857 502

Verksamhetens kostnader -5 473 598 -6 370 261 896 663 -6 458 644

Avskrivningar -283 000 -310 203 27 203 -279 558

Verksamhetens nettokostnad -4 015 881 -4 057 456 41 575 -3 880 700

Skatteintäkter 3 596 157 3 613 685 -17 528 3 375 663

Generella statsbidrag 427 596 434 071 -6 475 525 043

Finansiella intäkter 41 560 42 436 -876 18 848

Finansiella kostnader -23 610 -30 431 6 821 -14 330

Resultat 25 822 2 306 23 516 24 524

Kommunen
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Nämndernas prognoser 

För mer information om nämndernas prognoser se respektive nämnds egen delårsuppföljning. 

Bolagens resultatprognoser 

DRIFT
(tkr)

Årsprognos 
2015

Budget 
2015

Avvik. mot 
bu 2015

Utfall 
2014

KS/Kommunledningsförvaltning -182 847 -181 647 -1 200 -166 464

varav EU-projekt -10 936 -10 936 0 -10 936

KS/Kollektivtrafik -89 164 -89 164 0 -80 705

KS/Arbetsmarknadsförvaltning -93 905 -93 905 0 -92 319

KS/Räddningsnämnd -51 048 -51 048 0 -49 458

KS/Byggn nämnd/Stadsbyggn kontor 0 0 0 -23 030

Barn- och utbildningsnämnd -1 601 449 -1 610 387 8 938 -1 585 749

Fritidsnämnd -193 610 -193 910 300 -189 891

varav EU-projekt 0 0 0 0

Kulturnämnd -99 873 -105 873 6 000 -97 365

Miljö- och byggnämnd -20 937 -20 937 0 0

Miljönämnd 0 0 0 -8 843

Socialnämnd -1 505 213 -1 503 149 -2 064 -1 475 435

Stadsbyggnadsnämnden -219 395 -219 824 429 0

Teknisk nämnd 0 0 0 -210 069

Övriga nämnder -2 373 -2 373 0 -14 402

Delsumma nämndernas utfall -4 059 814 -4 072 217 12 403 -3 993 730

Finansförvaltning: 43 933 14 761 29 172 113 030

varav:

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravg mm -122 529 -155 669 33 140 -80 780

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt -1 318 -1 318 0 0
Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov -4 500 -4 500 0 0

Medel för strategiska utvecklingsinsatser -1 738 -1 738 0 0

Återförda kapita lkostnader 451 000 488 188 -37 188 420 559

Realisationsvinster/-förluster m.m. 6 018 0 6 018 52 809

Avskrivningar -283 000 -310 202 27 202 -279 558
Verksamhetens nettokostnad -4 015 881 -4 057 456 41 575 -3 880 700

Bolagens resultatprognos för 2015 (tkr)
Luleå 

kommun-
företag AB

Luleå 
Energikon-

cernen

Lulebo AB Luleå 
Lokaltrafik 

AB

Luleå  
Renhållning 

AB

Luleå Hamn 
AB

Luleå Expo 
AB

Nordiskt 
FlygTeknik-

Centrum 
AB

Kronan 
Exploatering  

AB

Rörelsens intäkter 0 964 323 725 950 129 000 120 300 97 000 3 21 150 0
Övriga rörelsekostnader -3 000 -862 965 -580 764 -126 500 -110 000 -87 950 -203 -21 420 -3 500
Rörelseresultat -3 000 101 358 145 186 2 500 10 300 9 050 -200 -270 -3 500
Finansiella intäkter 40 200 1 421 2 592 0 2 5 12 0 0
Finansiella kostnader -3 510 -547 -110 993 -350 -1 -1 405 -2 -3 0
Resultat efter finansiella poster 33 690 102 232 36 785 2 150 10 301 7 650 -190 -273 -3 500
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Nämndernas investeringsprognos 

Årsprognosen för kommunens investeringar beräknas uppgå till 639 mkr och pekar således på en lägre 
investeringsvolym med 159 mkr jämfört med reviderad budget. Nedan ses utfall för investeringar åren 
2003 till 2014, jämfört med prognosen för investeringar år 2015. 

För bolagens investeringsprognos, se avsnittet De kommunala bolagens investeringsredovisning. 

NÄMND/FÖRVALTNING Årsprognos 
2015

Rev. budget 
2015

Avvik. mot 
rev. bu 2015

Budget 2015 i 
Strategisk Plan 

justerad med 
omorganisation

Verksamhetsinvesteringar

KS/Kommunledningsförvaltning 21 476 21 476 0 20 539

KS/Arbetsmarknadsförvaltning 1 000 1 000 0 1 000

KS/Räddningsnämnd/Räddningstjänst 12 429 12 429 0 8 600

Barn-och utbildningsnämnd 10 600 22 500 -11 900 13 500

Fritidsnämnd 32 385 32 385 0 3 000

Kulturnämnd 4 142 4 142 0 1 350

Miljö- och byggnämnd 1 179 1 179 0 700

Socialnämnd 13 411 13 411 0 9 000

Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering 542 670 690 190 -147 520 554 237

Summa nettoinvestering 639 292 798 712 -159 420 611 926
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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.  

För 2015 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.  

Det prognosticerade resultatet för kommunen är 2015 är + 25,8 mkr. Förvaltningarnas och bolagens 
uppdrag är att klara verksamheten inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav och därmed bidra till 
att kommunens resultatmål uppnås. Nämndernas sammanlagda avvikelse mot budget beräknas uppgå 
till +12,4 mkr. Kommunens budgeterade skatteintäkter baserades på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) skatteunderlagsprognos i oktober 2014. I SKL:s aprilprognos 2015 märks en försämring 
som innebär att skatter och statsbidrag beräknas bli 24 mkr lägre än budgeterat. Investeringsnivåerna 
bedöms bli 159 mkr lägre än budgeterat. Därigenom minskar upplåningsbehoven och bidrar till att 
finansnettot och avskrivningar visar ett överskott på 11 mkr. KPA:s aprilprognos över årets 
pensionskostnader visar på ett underskott mot budget på 10 mkr. Återbetalning av inbetalade AFA-
premier beräknas förbättra resultatet med 34 mkr. De sammanlagda effekterna av ovanstående innebär 
att kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat på 25,8 mkr vid årets slut vilket är 23,5 mkr bättre 
än budget.  
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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 i 
koncernövergripande samverkan 

Kommentarer: 
Arbete för att nå målen har påbörjats och drivs på bred front. 
Flertalet av de större samverkansinsatserna är kopplade till de två 
andra målområdena, vilket kan tolkas som att graden av 
samordning för att genomföra programmens intentioner är hög. 
Exempel på aktiviteter: Direktiv och politiska uppdrag för större 
insatser i programgenomförandet har tagits fram i bred samverkan, 
bl a borgmästaravtal, ökat flyktingmottagande, utvecklingsplan 
Hertsön/Lerbäcken respektive Råneå med omland. Beslut om 
lightversion av medel för särskilda folkhälsosatsningar har tagits av 
KS och utlysning av möjlighet att söka medel pågår. Ytterligare 
aktivitteer är exempelvis insatser för att öka antalet unga med 
subventionerad anställning i kommunen, föräldrasupporten, 
grönvitblåplan, revidering av förvaltningsplan för världsarvet, 
romsk inkludering, jämställdhetsintegrering, trafikstrategi för 
centrum, elektrifiering i skärgården. 

Bedömning av målen: 

 Antal  = 1 
LHAB. 

Antal = 14 
KLF, AMF, BUN, Fritid, Kult, MBN, SOC, SBN 
LEAB, Lulebo, LLT, LRAB, NFTC, KEA 

 Antal = 1 
RTJ 

 Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsutveckling 

Kommentarer: 
Målområdet bedöms vara väl etablerat och aktivitet sker på bred 
front och med hög grad av samverkan inom kommunkoncernen. 
Exempel på aktiviteter: projekt för anpassad undervisning till unga 
som inte klarat sina gymnasiestudier, mötesplats på Hertsön, 
Sportoteket, brand- och olycksutbildning för barn i teaterform, Vi 6-
samverkan för barns uppväxtvillkor, socialnämndens strategi för 
barn och unga, mötesplats för unga, identifiering av 
förbättringsområden utifrån LUPP-undersökning, utveckling av 
skolvägar och lekplatser, medverkan i skolan, studiebesök och 
praktikplatser/examensarbeten. 

Bedömning av målen: 
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KS Målområden Senaste analys 

Antal = 1 
Lulebo 

Antal = 15 
KLF, AMF, RTJ, BUN, Fritid, Kult, MBN, SOC, SBN 
LEAB, LLT, LRAB, LHAB, NFTC, KEA 

Antal = 0 

 Mål för att: Bygga för 10 000 fler Kommentarer: 
Målområdet bedöms vara väl etablerat och aktivitet sker på bred 
front och med måttlig grad av samverkan inom kommunkoncernen. 
Exempel på aktiviteter: Inledande studie för utvecklingsplan Luleå 
centrum, projekt Guldkant kring Gammelstadsviken, 
processutveckling av samhällsbyggnadsprocessen, utveckling av 
kollektivtrafiken, utveckling av södra hamn, Malmporten-projektet, 
arbete för att minska den sekundära bostadsmarknaden i Luleå, 
insatser för att öka bostadsbyggandet genom nya aktörer, 
bebyggelseplanering och infrastrukturutbyggnad främst i centrum 
och på Kronan men också Munkeberg strand/Skutviken, Hällbacken 
och Bensbyn. 
Bedömning av målen: 

Antal = 0 

Antal = 15 
KLF, RTJ, BUN, Fritid, Kult, MBN, SOC, SBN 
LEAB, Lulebo, LLT, LRAB, LHAB, NFTC, KEA 

Antal = 1 
AMF 

SERVICE 
KS Målområden Senaste analys 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet Kommentarer: 
Den antagna ambitionen att Luleå ska vara en seriös kandidat till 
utnämningen Sveriges Kvalitetskommun 2017 hjälper till till att 
införa mer strukturer i kvalitetsarbetet.  Det är viktigt att alla 
verksamheter hittar en serviceprofil som är tydlig och som möjliggör 
att sätta utvecklande mål. Dialog med kund/medborgare är 
avgörande för att nå detta. Verksamheterna arbetar med information 
via webb, mobila tjänster och sociala medier. Mätning av 
servicemålen inom ramen för Luleå Direkt sker löpande. 
Exempel på utvecklingsområden: Målgruppsanpassad vägledning 
(AMF), telefonjoursystem (RTJ, mfl), "En dörr in" - föreningsbidrag 
(Fritid, Kult), inventering av språkkunskaper (SOC), 
vinterväghållning - fotgängare/cyklister (SBF), nytt 
kundinformationssystem (LEAB), förenklade biljettköp (LLT) 

Bedömning av målen: 

Antal = 0 

Antal = 16 
AMF, BUN, Fritid, KLF, Kult, MBN, RTJ, SOC, SBN 
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KS Målområden Senaste analys 

LEAB, Lulebo, LLT, LRAB, LHAB, NFTC, KEA 

Antal = 0 

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

Kommentarer: 
En kommungemensam jämförelsetjänst står i begrepp att lanseras. 
Där ingår inledningsvis BUN och SOC. Fler verksamheter behöver 
medverka i denna jämförelsetjänst via ett successivt införande. 
Arbetet med att vidareutveckla servicedeklarationer eller 
motsvarande kräver ytterligare insatser, inte minst för att skapa en 
enhetlighet som medborgarna känner igen. Kundundersökningar är 
planerade inom flera verksamheter. Analys av enkätresultat, 
nyckeltal och synpunkter är en viktig del i att få en bild över vad 
medborgarna upplever. Jämförande statistik för könsuppdelade 
analyser bearbetas inom SOC. 

NFTC och KEA saknar mål kopplade till målområdet. Lulebo 
genomför kundmätning vartannat år och har, enligt uppgift, gjort 
alla förberedelser för detta. 

Bedömning av målen: 

Antal = 1 
Lulebo 

Antal = 9 
AMF, BUN, Fritid, MBN, RTJ, SOC, SBN 
LLT, LRAB 

Antal = 4 
KLF, Kult 
LEAB, LHAB 
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MEDARBETARE 
KS Målområden Senaste analys 

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

Kommentarer: 
Varje redovisad verksamhet har funnit adekvata insatser i 
målområdet för att förbättra chefers förutsättningar på sitt sätt. 
Exempelvis genom att utveckla processer, effektivisera 
administrativa rutiner eller undersöka hur arbetstiderna kan 
förläggas på bättre sätt kan chefers uppdrag både preciseras och 
underlättas. Andra typer av insatser handlar om att utveckla både 
det personliga ledarskapet och ledningsgruppsarbete där utrymme 
för analys och reflektion är centralt. Centrala utgångspunker för 
aktiviteterna är tydlighet i chefens uppdrag och ett rimligt antal 
underställda. 
LHAB har inget mål för området under 2015 

Bedömning av målen: 

Antal = 0 

Antal = 15 
KLF, AMF, RTJ, BUN, Fritid, Kult, MBN, SOC, SBN, 
LEAB, Lulebo, LLT, LRAB, NFTC, KEA 

Antal = 0 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser Kommentarer: 
Alla förvaltningar omfattas under 2014-15 av projektet 
”Hälsofrämjande arbetsplatser” vilket till viss del förklarar hur 
förvaltningar och bolag hanterar målområdet olika. Bolagen har 
fokus på friskvård och hälsa samt arbetar med systematiskt 
arbetsmiljöarbete av förebyggande karaktär. Även insatser för att 
fånga tidiga signaler för ohälsa rapporteras. Förvaltningarna tar 
fasta på medarbetarenkäter och hälsostatistik och utformar 
aktiviteter för förbättringar av psykosocial arbetsmiljö. Det finns 
tydliga kopplingar mellan målområdet om chefers förutsättningar 
då flertalet förvaltningar utvecklar både ledarskap och arbetssätt för 
att nå hälsofrämjande arbetsplatser. Trots insatser är bland andra 
socialförvaltningen oroade för ökande sjuktal. 
KEA har inget mål för området. 

Bedömning av målen: 

Antal = 3 
RTJ, Fritid, Lulebo 

Antal = 11 
KLF, AMF, BUN, Kult, MBN, SBN 
LEAB, Lulebo, LLT, LRAB, NFTC 

Antal = 1 SOC 
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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. Nämndernas sammanlagda 
avvikelse mot budget beräknas uppgå till +12,4 mkr. Prognosen för 
skatteintäkterna beräknas bli -24 mkr lägre än beräknat. 
Återbetalning av inbetalade AFA-premier förbättrar resultatet med 
+34 mkr. 
De sammanlagda effekterna av ovanstående innebär att kommunen 
förväntas redovisa ett positivt resultat på 25,8 mkr vid årets slut 
vilket är 23,5 mkr bättre än budget. 
Bedömning av målen: 

Antal = 11 
AMF, RTJ, BUN, Fritid, Kult, MBN, SBN, Lulebo, LLT, LRAB, KEA 

Antal = 5 
KLF, SOC, LEAB, LHAB, NFTC 

 Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder Kommentarer: 
Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande och ett systematiskt arbete 
med att främja långsiktig effektivitet ligger i både förvaltningarnas 
och bolagens intresse. Det sammanfattande intrycket är att ett aktivt 
arbete pågår med att genomföra en rad åtgärder kopplade till detta 
ex v 

• Analyser av övergripande processer 
• Verksamhetsöversyner och omorganisationer 
• Planering av övergripande strukturella förändringar 
• Införandet av nya arbetssätt och effektivare

arbetsprocesser 
• Intern och extern samverkan 
• Översyn av drift- och underhållsplaner 
• Införandet av nyckeltal för att följa upp

effektivitetsförbättringar 
• Fortsatt arbete med förbättrad köptrohet 

Anm. Luleå Hamn AB har ej angett något mål. 
Bedömning av målen: 

Antal = 0 

Antal = 15 
KLF, AMF, RTJ, BUN, Fritid, Kult, MBN, SOC, SBN, LEAB, LLT, 
LRAB, Lulebo, NFTC, KEA 

Antal = 0 
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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 

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. 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju kontor 
med specifika uppdrag. Förvaltningens chefsforum har aktivt bidragit till att sammanföra förvaltningens 
olika delar. Vad gäller förvaltningens uppdrag att svara för övergripande samordning, planering och 
uppföljning samt råd- och stödgivning har kontoren bidragit, utifrån sina respektive ansvarsområden. 
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 angivet kommunbidrag. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 23 290 73 651 

Verksamhetens kostnader -79 096 -251 549 Nettoinvestering 13 964 21 476 

Kapitalkostnader -2 513 -4 949 

Nettokostnader -58 319 -182 847 

Kommunbidrag 60 549 181 647 Årsbudget 21 476 

Resultat 2 230 -1 200 Avvikelse 0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys 

 Genomföra samordningsansvaret för KLF-s strategiområden 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Ökade insatser för praktikplatser, exjobb mm riktade mot elever 
och studenter 

 Aktiviteter riktade mot unga ska prioriteras 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Utvecklad samverkan och fler aktiviteter för att ännu fler ska 
välja Luleå som bostadsort 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan om Förbättrat 
Företagsklimat 

 Kundmätning 2014 ska analyseras och vid behov leda till 
åtgärder 

 Aktiviteter som förstärker vår förmåga att leva upp till KLF:s 
servicelöfte 

 Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster 

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

 Utveckla metoder för att följa upp servicedeklarationer 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Chefer ska uppleva att de har goda eller mycket goda 
förutsättningar att utöva sitt ledarskap. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen 

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  Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år 

 Administrativ samordning inom KLF 
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Arbetsmarknadsförvaltning 

Verksamhetens måluppföljning 

Förvaltningen har under föregående år gjort en stor verksamhetsöversyn med syftet att förbättra flödet mellan de 
olika verksamheterna och i processerna. Verksamheter som omfattar personer i arbetsmarknadsinriktade insatser 
har prioriterats i processutvecklingsarbetet och de nya arbetsformerna har börjat införas under våren som ska leda 
till att fler inom dessa insatser går till arbete eller studier. Den positiva utvecklingen för arbetsmarknaden har hållit i 
sig under året och arbetslösheten har fortsatt att sjunka och i synnerhet ungdomsarbetslösheten har minskat 
betydligt. Det är dock av stor betydelse att ungdomar har en komplett gymnasieutbildning för att de ska kunna få ett 
arbete. Den kommunala ungdomssatsningen fortsätter under året och implementering i ordinarie verksamhet pågår. 
Stora delar är redan implementerad i ordinarie undervisning på vuxenutbildningen och nya aktiviteter inom 
arbetsmarknadssidan. Det som återstår är att lösa hur den utökade vägledningen ska kunna fungera i fortsättningen. 
Arbetet med detta kommer att samordnas med framtagande av nya arbetsformer för det kommunala 
aktivitetsansvaret. Förvaltningen verkar även för att öka antalet anställda ungdomar i kommunen och vid fördelning 
av subventionerade anställningar prioriteras unga. Förvaltningen har även genomfört en förstudie som har 
undersökt behovet och förutsättningarna för en mötesplats för unga i Luleå med inspiration från Fryshuset i 
Stockholm. Förstudien visade på stort intresse från målgruppen, näringsliv och civilsamhället och förslag till 
genomförandeplan kommer att presenteras innan sommaren. För att stödja familjer med barn har Hertsöns 
hjärtpunkt öppnats, en mötesplats där det kommer att finnas möjligheter till allt ifrån vanliga myndighetskontakter 
för föräldrar till skapande verkstäder för barn och även seminarier på olika teman. Projekt är tvåårigt och sker i 
samverkan med Lulebo. För att bättre möta individens behov pågår ett arbete inom vuxenutbildningen med att 
utveckla undervisningsmetoder inom de olika skolformerna. Utgångspunkten är att varje individ ska ha en 
individuell studieplan som utgör ett stöd både för den enskilde och den berörda personalen i lärprocessen. Ett annat 
fokus kommer att ligger på uppsökande verksamhet riktad till personer med rätt att studera inom Särskild 
utbildning för vuxna. För människor som står långt från arbetsmarknaden är sociala företag en möjlighet att 
integreras i samhälle och arbetsliv. Förvaltningen har tillsammans med Coompanion tagit fram en 
inkubatorverksamhet för arbetsintegrerade sociala företag. Insatsen är genomförd och inkubatorsverksamheten har 
startat. En ny tvingande lag om mottagande av ensamkommande barn baserat på så kallade kommuntal har medfört 
en ökning för Luleå kommun från 12 platser för asylsökande till 33 platser under 2015. För att klara utökningen av 
verksamheten har ett nytt boende startat och ytterligare boenden planeras. Den rådande bostadsbristen i Luleå har 
inneburit att överenskommelserna med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagandet av nyanlända legat 
kvar på samma nivå som föregående år. Beroende på hur flyktingströmmarna utvecklas kan avtalade platser 
ytterligare komma att förändras. Arbetsmarknadsförvaltningen har inlett ett samarbete med SSAB för att erbjuda 15 
utrikesfödda personer språkpraktik kombinerat med insatser för att öka möjligheterna att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Syftet med satsningen för deltagarna är att genom praktik på en svensk arbetsplats öka 
språkkunskaperna, få en god inblick i att arbeta inom industrin samt öka möjligheterna till jobb. Utöver det ger 
samarbetet en bättre integration i Luleå, en ökad rekryteringsbas för SSAB och övriga industrin samt en bättre 
mångfald på arbetsmarknaden. Satsningen pågår till sommaren 2015 och har varit mycket lyckosam för både 
deltagare och arbetsgivare. Resultatet för perioden är ett överskott på 1 571 tkr vilket till största del beror på att 
kostnaderna för köpta utbildningar samt yrkesvux är lägre än budgeterat. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 31 267 95 727 

Verksamhetens kostnader -60 814 -189 380 Nettoinvestering 53 1 000 

Kapitalkostnader -184 -252 

Nettokostnader -29 731 -93 905 

Kommunbidrag 31 302 93 905 Årsbudget 1 000 

Resultat 1 571 0 Avvikelse 0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Öka antalet unga med subventionerad anställning med 30 %. 

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

 Ta fram en genomförandeplan för 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. 

 Ta fram koncept för samverkan med arbetslivet för att öka 
etableringen på arbetsmarknaden. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 I samverkan med övriga förvaltningar stödja familjer med barn 
och ensamkommande barn. 

 Ungdomssatsningen implementeras i ordinarie verksamhet. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Målgruppsanpassa vägledningen.       . 

 Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell 
studieplan. 

 Alla nyinskrivna i jobbprocessen ska från hösten 2015 ha en 
handlingsplan. 

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

 Genomföra systematisk uppföljning av utvalda delprocesser. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Genom processutveckling skapa effektivare arbetssätt och 
tydligare rollfördelning. 

 Förvaltningens chefer ska få utbildning i processarbetsformen. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid. 

 Implementera insatser utifrån projektet 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/avkastningskrav. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Utvärderingsmodell ska vara framtagen för varje huvudprocess 
och användas för att utveckla verksamheterna. 

 Frigöra resurser för nya satsningar som ökar mervärdet för 
målgruppen. 
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Räddningstjänst 

Verksamhetens måluppföljning 

Periodens resultat för räddningstjänsten uppgår till 1 157 tkr. Prognosen fram till årets slut visar på ett 0-resultat. 
Risk och säkerhet redovisar ett 0-resultat, 

Arbetet för att 5-kantssamverkan ska övergå till en länssamverkan pågår. Kommunförbundets kansli har på 
kommunförbundets styrelsemöte i december 2014 presenterat den utredning om samordning och samverkan inom 
räddningstjänsten i Norrbotten som de har haft i uppdrag att ta fram. I utredningen rekommenderar de länets 
kommuner att teckna samarbetsavtal och införa Inre Befäl (IB) som ledningsfunktion för larmberedskap. Beslut 
angående samarbetsavtalet kommer att tas av kommunstyrelsen i maj. De kommuner som väljer att inte ingå i 
samverkan kommer att stå utanför denna förutom vid operativa insatser. Genom att kommuner samverkar kan 
verksamheten effektiviseras. 

Ett seminarium kommer att genomföras i maj som behandlar skydd och säkerhet i hemmet för medborgare med 
hemtjänst eller andra behov. Syftet är att handläggare och andra inom kommunen som har kontakt med dessa 
grupper även ska tänka på brandsäkerhet samt om det krävs eventuella bostadsanpassningar eller andra åtgärder 
för att trygga deras säkerhet. Seminariet genomförs som en del av 5-kantssamverkan. 

Under våren har samtliga kommunens elever i årskurs två i grundskolan sett teatern "Åh vilket ös, elden är lös" på 
brandstationen. Teatern innehåller en brand- och olycksutbildning för barn och genomförs av Luleå kulturskola i 
samverkan med Luleå räddningstjänst. 

Som en effekt av nya internationella sjöfartsregler är efterfrågan stor på Basic Safety, en brand och 
räddningsutbildning för all professionell sjöfart som genomförs på räddningstjänstens utbildningscentrum under 
2015. 

Medskapandeprojektets tre delmoment, arbetsplatsträffar, information/kommunikation och arbetsrättsliga regler har 
utvärderats under våren. Samtliga medarbetare har svarat på en enkät gällande delmomenten. Tillsammans med en 
utvärdering av den organisation som infördes 2013 och chefsenkäten 2015 kommer dessa utvärderingar att ligga till 
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom räddningstjänsten. För att stärka chefernas förutsättningar för ett 
gott ledarskap kommer man att börja med att se över organisationsschemat inom avdelningen Räddning och 
genomföra anpassade åtgärder. Både chefer och övriga medarbetare kommer att få en utbildning i arbetsrätt till 
hösten. Styrkeledarna kommer också att få en anpassad utbildning för strategiskt och personligt ledarskap. 

Luleå kommun kommer att införa TiB (tjänsteman i beredskap) till hösten. TiB är kommunens "larmmottagare" och 
ska starta upp krisledningsorganisationen eller stödja den kommunala verksamheten om så behövs samt hantera 
samordningsuppgifter och information. 

Representanter för räddningstjänsten, stadsbyggnadsförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret har träffats för 
att för att diskutera var en eventuellt ny brandstation kan placeras. Arbetet med detta fortsätter under året.  

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 2 972 7 557 

Verksamhetens kostnader -18 246 -56 588 Nettoinvestering 0 12 429 

Kapitalkostnader -585 -2 017 

Nettokostnader -15 859 -51 048 

Kommunbidrag 17 016 51 048 Årsbudget 12 429 

Resultat 1 157 0 Avvikelse 0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Delta i kommunövergripande genomförandegrupper. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Informera och utbilda barn och ungdomar. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Aktivt arbeta för att säkerställa att riskhänsyn beaktas i plan- 
och byggprocesser, såväl operativt som i omorganisationen av 
samhällsbyggnadsprocessen. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns 
tillgängliga för en god service. 

 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 

 Analysera och förbättra räddningstjänstens operativa 
responstider. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Implementera utbildningsplan för kravställande 
kompetensutbildningar för samtliga chefsnivåer. 

 Med utgångspunkt från analysen av medarbetarenkäten stärka 
chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap. 

 Ta fram tydligare uppdrag och mål i relation till resurser och 
förutsättningar till avdelningar/chefer. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Utvärdera medskapandeprojektets tre genomförda delmoment 
(information/kommunikation, APT, och arbetsrättsliga regler). 

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  Genomföra jämförelser mot andra räddningstjänster. 

 Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i 
regionen och länet. 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Skolan i Luleå är i många avseenden en nationell förebild, inom många områden ligger elevers resultat över 
riksgenomsnittet. Förhoppningen är att de goda resultaten kommer att kvarstå länge än. Resultaten ligger kvar på en 
hög nivå. Stora utmaningar är dock att alla elever ska lyckas i skolan och nå så lång som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Ett omfattande arbete måste fortsätta för att utjämna skillnader i resultat som t.ex. beror på 
föräldrars utbildningsbakgrund och om man t ex är utrikes född. Det finns skillnader i resultat mellan skolor och 
inom skolor, utmaningen är att säkerställa en likvärdig skola. En av de viktigaste resurserna för att barn och elever 
ska lyckas i skolan är alla de pedagoger som arbetar i Luleå förskolor och skolor. Inom nämndes ansvarsområde 
arbetas intensivt med strategisk kompetensförsörjning. Samverkan med andra förvaltningar inom ramen för 
programarbetet sker för att alla barn och unga ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Förvaltningen 
bidrar och medverkar i arbetet med lokala utvecklingsplaner och arbetet kommer att intensifieras under året. 

Det pågår aktiviteter för att ge en värdeskapande service med god tillgänglighet. Framförallt inom området som 
handlar om fysisk tillgänglighet, tillgänglighet via information och kommunikation och tillgänglig verksamhet. Det 
systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. I det arbetet 
ingår att följa resultat, göra analyser och återkoppla till verksamma och medborgare om hur det går för skolan i 
Luleå. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns behov av att aktivt arbeta med ledarförsörjning och ledarutveckling i 
både kortare och längre perspektiv, dels för att förbättra chefers förutsättningar för att utöva gott ledarskap men 
också för att säkra framtida kompetensförsörjning. Chefers förutsättningar har under de senaste åren varit, och 
fortsätter vara, ett prioriterat område i förvaltningens arbete. Målet är inte uppnått men aktivt arbete pågår för att 
förbättra chefers förutsättningar. Exempel på pågående aktiviteter är att förvaltningen ser över möjligheter för ett 
anpassat flextidsavtal för förvaltningens chefer samt ser över möjligheter för att minska antalet underställda 
medarbetare. 

Samtliga skolformer bedömer att de klarar att bedriva verksamheten inom ram innevarande år. Däremot redovisas 
stora variationer inom skolformerna. Grundskolerektorerna beräknar totalt en budget i balans vilket innebär en 
kraftig resultatförbättring i jämförelse med föregående år. Det positiva trendbrottet är bla ett resultat av effektiva 
resultatdialoger mellan ekonom, rektor och verksamhetschef. Den utveckling av resursfördelningsmodellen som 
gjorts inför året i förskolan innebär ökade förutsättningar för förskolechefer att planera för en balanserad ekonomi. 
Gymnasieskolan beräknar ett totalt överskott tack vare fortsatta interkommunala nettoöverskott. Däremot har 
gymnasierektorerna fortsatta underskott pga. eftersläpningar av den volymminskning som skett de senaste åren. 

Förskolechefer och rektorer arbetar vidare med åtgärdsplaner för att komma tillrätta med underskotten. 

Förvaltningen vidtar flera åtgärder för att nå högre effektivitet i resursfördelning och -användning både på lång sikt 
och innevarande år. En ny resursfördelningsmodell med månadsvis avstämning är införd och omfattar nu även 
gymnasie-, och särskolan. Det är en stor utmaning för rektorer och förskolechefer att möta barn- och 
elevfluktuationer och planera långsiktigt. Förvaltningen jobbar vidare med att utveckla en olik fördelning för 
likvärdighet. 

Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 54 299 103 000 

Verksamhetens kostnader -581 712 -1 679 449 Nettoinvestering 4 327,2 10 600 

Kapitalkostnader -9 196 -25 000 

Nettokostnader -536 609 -1 601 449 

Kommunbidrag 536 796 1 610 387 Årsbudget 22 500 

Resultat 187 8 938 Avvikelse 11 900 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Alla förskolor och skolor ska utveckla samverkan med övriga 
förvaltningar där barn, elever och föräldrar är delaktiga. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka 
med 2 procentenheter eller mer. 

 Andelen elever som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig 
använt narkotika ska öka med 2 procentenheter eller mer. 

 Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka med 2 
procentenheter eller mer. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Aktivt bidra och medverka i arbetet med lokala 
utvecklingsplaner för stadsdelar/stadsnära byar/samlande byar i 
syfte att koncentrera kommunala resurser. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Professionella arbetssätt och metoder utvecklas och 
kvalitetssäkras med modern teknik i alla verksamheter. 

 Medborgarnas nöjdhet med skolan i Luleå ska öka. 

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

 Skolans resurser ska användas effektivt och fördelas så att alla 
barn och unga ges likvärdiga och jämställda förutsättningar. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Varje chef ska genomföra aktiviteter för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som bidrar till att säkra kompetensförsörjning och en 
effektiv rekryteringsprocess. 

 Aktiviteter ska initieras för att nå strävansmålet med 25 direkt 
underställda medarbetare. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Alla verksamheter inom skolan i Luleå ska utarbeta former och 
arbetssätt för kollegial samverkan. 

 Varje chef ska organisera och utveckla arbetssätt i syfte att 
förebygga stress. 

 Varje chef ska anordna aktiviteter med fokus på värdegrund i 
det dagliga arbetet. 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamhetens resultat ska vara minst noll. 

 Lokalkostnadernas andel av skolans ram ska inte öka. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Köptrohet inom alla verksamheter, samt 100 % köptrohet mot 
ramavtal. 
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Fritidsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Fritidsförvaltningen/nämnden har under perioden jan-april påbörjat arbetet med de flesta av målen som 
är satta för 2015, endast några få är idag rödmarkerade. Några mål är satta i ett längre perspektiv än 1 år, 
t.ex. att bli topp 15 inom friluftsliv där vi redan vet att vi inte når målet. Dock är förbättringen från 2012
till 2015 markant (placering 69 till årets 16:e), vilket är resultat av ett gott samverkansarbete över 
förvaltningsgränserna. 

I övrigt fortsätter vi med interna processer för effektivisering där målet är att ha en handlingsplan 
framtagen för nämnden att besluta om under hösten 2015. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 7 669 23 300 

Verksamhetens kostnader -65 915 -199 027 Nettoinvestering 763 32 385 

Kapitalkostnader -5 961 -17 883 

Nettokostnader -64 207 -193 610 

Kommunbidrag 64 637 193 910 Årsbudget 32 385 

Resultat 430 300 Avvikelse 31 622 0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Gemensam planeringsdag med andra nämnder 

 Tydliggöra roller och prioriteringar utifrån ÖP 2013 
(programmen). 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Utifrån resultatet av genomförd LUPP ta fram en handlingsplan 
i ViVI-samverkan 

 Samordna aktörer som arbetar med unga i Luleå i gemensamma 
lokaler 

 Öka andelen fysiskt aktiva. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Genomföra åtgärder utifrån framtagen handlingsplan för 
strategiområdet Livet vid vattnet. 

 Topp 15 i ranking Årets friluftskommun. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Fortsätta arbetet med samverkan för "en-dörr-in" för 
föreningsbidrag 

 Utveckla digitala mötesplatser (webb, sociala medier, appar 
mm) 

 Fler besökare i våra verksamheter 

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

 Genomföra kundundersökningar, Nöjd-Kund-Index > 85 % och 
arbeta med ständiga förbättringar utifrån resultatet av mätningarna 

 Införa strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service 

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: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats* 

 Implementera handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag 

 Minskad energianvändning med 10 % 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Implementera handlingsplan för långsiktig effektivitet. 
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Kulturnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Inom målområdet samhälle ligger ett brett fokus på barn och unga inom kulturförvaltningen. Spridning 
av resultatet från Luppen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) pågår, både bland politiker och 
tjänstepersoner. En handlingsplan kommer att sammanställas under hösten. Förvaltningens olika 
verksamheter arbetar med att förbättra program, aktiviteter, arrangemang för barn och unga. Gällande 
arbetet med barn och unga ligger det en utmaning i att skapa delaktighet och inflytande för denna 
åldersgrupp. En framgångsfaktor kan vara det arbete som ska ske med hjälp av de lokala 
utvecklingsplanerna. I arbetet för ett växande Luleå och för de människor som flyttar hit ligger fokus på 
att utveckla kulturförvaltningens olika mötesplatser. 

Det pågår fler aktiviteter inom Kulturförvaltningens verksamheter för att ständigt förbättra vår service 
gentemot kunder och medborgare. Hemsidorna är en viktig kanal att kunna ge god service och flera av 
avdelningarna arbetar därför med att ta fram ny eller förbättrad webb. Den nya webben för länets 
folkbibliotek är lanserad och individuell handledning med biblotekets besökare pågår dagligen ute på 
biblioteken. Gällande hemsidan lulea.se finns det förbättringsområden kring den information som gäller 
gällande kulturförvaltningens verksamheter. Förvaltningen vill i framtiden (tillsammans med andra 
förvaltningar) kunna erbjuda "en dörr in" för föreningslivet. Detta är ett omfattande arbete som kommer 
pågå under en längre tid. Regler och normer gällande bidrag till unga ska ses över och under hösten ska 
ett nytt förslag presenteras. För att möta unga där de befinner sig, anordnades en monter under festivalen 
Minus 30. Där fick de information om Cashflow, ungas möjlighet till stöd. 

Ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar är att systematiskt omhänderta inkomna synpunkter från 
medborgare/kunder/allmänhet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med en gemensam mall för 
dokumentation av inkommande synpunkter samt hur dessa omhändertagits. Utöver detta gör flera 
avdelningar även riktade kundundersökning. 

Resultatet uppgår till 3 337 tkr per april. Större delen av överskottet kommer från budget för Ebeneser och 
Dansinstitutionen på 2 960 tkr. Arbetet med igångsättning av Ebeneser pågår och driftstart planeras från 
hösten. Beslut om samverkan för ett Dansens hus mellan Norrbottens Läns Landsting och Luleå kommun 
har tagits men projektet har ännu inte kommit igång vilket förklarar överskottet. Prognosen för helåret 
avser budget för Dansen och påverkas beroende på vilket beslut som tas. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 5 866 20 000 

Verksamhetens kostnader -35 862 -113 773 Nettoinvestering 0 4 142 

Kapitalkostnader -1 958 -6 100 

Nettokostnader -31 954 -99 873 

Kommunbidrag 35 291 105 873 Årsbudget 4 142 

Resultat 3 337 6 000 Avvikelse 4 142 0 

38

92



Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Förtydliga det gemensamma ansvaret för att utveckla och 
bevara besöksmålet Världsarvet. 

 Gemensam planeringsdag med fritidsnämnden. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Arbeta för ökad läsförståelse genom att upprätta ett 
samverkansavtal som förtydligar det gemensamma ansvaret och 
uppdragen för skolbibliotek och folkkbibliotek. 

 Samverka med berörda nämnder för att ta fram och 
implementera en strategi för ungdomsfrågor i kommunen. 

 Tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar ta fram en 
gemensam handlingsplan för omhändertagandet av resultat från 
LUPP-undersökningen. 

 Vidareutveckla pedagogiska aktiviteter och program för barn 
och unga. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Utveckla och synliggöra våra fysiska och mångkulturella 
mötesplatser. 

 Delta i arbetet med lokala utvecklingsplaner. 

 Förbättra förvaltningens arbete för kultur- och föreningsliv på 
landsbygden och i bostadsområden. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Utveckla förvaltningens digitala mötesplatser (webb, sociala 
medier, appar mm). 

 Samverka för "en dörr in" gällande föreningsbidrag. 

 En gemensam strategi för kommunala arenor. 

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

 Förbättra rutinerna hur allmänhetens synpunkter, klagomål och 
förbättringar omhändertas. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Chefer ska erbjudas minst fyra gemensamma temadagar kring 
identifierade förbättringsområden. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Förbättra mättal (jmf med medarbetarenkät 2013) gällande 
psykosocial arbetsmiljö genom att vidta åtgärder utifrån 
handlingsplan. 

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  Identifiera förvaltningsövergripande processer och påbörja 
arbetet med att utveckla/effektivisera dessa. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen skapades 1/1 2015 och har under den första delen av året arbetat med att 
organisera den nya förvaltningen. Förvaltningen har idag 45 personer (inkl. chefer) anställda varav 43 är tillsvidare. 
33 % män och 67 % kvinnor. Förvaltningen har 3 % total sjukfrånvarotid och 84 % i nyckeltal för frisknärvaro, jan-
apr 2015. Under första tertialen har ca 1400 stycken tillsynsärenden inkommit vilket är en mindre ökning jämfört 
med år 2014. Vår prognos är att över 3000 tillsynsärenden kommer att hanteras innan året är slut. I jämförelse med år 
2014 har ärenden som rör brand och olycka nästan förbubblats(13 stycken hittills i år). Antalet klagomål inom 
miljöskyddsområdet har ökat under de senaste åren och vi kan se att trenden fortsätter. Merparten av ökningen står 
nedskräpning- och utsläppslagomål för, ett område som är svårt att åtgärda med planerad tillsyn. Vår bedömning är 
att denna typ av klagomål kommer att fortsätta öka i och med att vår kommun växer. 

Antal inkomna byggärenden hittills är 657 stycken, att jämföra med 358 stycken år 2014, vilket är en ökning med 54 
%. Större tillbyggnader, förhandsbesked och ”attefallare” är den typ av ärenden som ökat mest. Antalet 
bostadsanpassningsärenden har ökat från tidigare år med 53 ärenden motsvarande period år 2014. Beviljade bidrag 
mellan 50-99 000 kr har ökat med 628 000 kr. 

För trygghetsboenden planeras två bidrag betalas ut år 2015, Rödkallen på Örnnäset och första delen av 
trygghetsboendet i Gammelstad. Under året har byggnation av trygghetsboendet på Mjölkudden och i centrum 
påbörjats. Arbetet med detaljplan för trygghetsboendet på Bergnäset pågår. Under året har en arkitekt rekryterats till 
förvaltningen, då tidigare stadsarkitekt slutade i mars detta år. Rekrytering av två inspektörer pågår för att täcka 
upp den frånvaro/ledighet som finns på förvaltningen och säkerställa kompetens och kontinuitet för vår tillsyn. 

Samhälle: Förvaltningen medverkar i styr och projektgrupper i samverkan med andra förvaltningar i framtagandet 
av grön-, vit-, blå plan, VA-plan samt utvecklingsplaner för Centrum och Råneå. Tillsynsavdelningen genomför 
tillsynsprojekt för förbättrad skolmiljö avseende städ, mat och ventilation. Uppföljning av enkelt avhjälpta hinder 
kommer att göras senare under året. 

Service: Arbete pågår med framtagandet av nya förvaltningsgemensamma servicedeklarationer samt rutiner för den 
nya gemensamma expeditionen. Förbättringar finns att göra när det gäller servicemålen för Luleå direkt. 
Förvaltningen medverkar i SKL:s servicemätning av kommunala myndigheter "Insikt 2015". Resultatet kommer att 
omhändertas och användas för att vidare utveckla verksamheten. Under året kommer vi att införa ett nytt 
gemensamt verksamhetssystem där målsättningen är effektivare processer, utökad tillgänglighet och ökad 
samverkan internt och externt. Arbetet med digitalisering av arkivet sker i samarbete med stadsarkivet med 
målsättningen att övergå till digital arkivering 2018. 

Medarbetare: Arbete pågår med en gemensam förvaltning där aktiviteter utförts och kommer att utföras under 
resterande delen av året utifrån uppdraget om en effektivare samhällsbyggnadsprocess. 

Ekonomi: En översyn av verksamheten och dess tillhörande taxor är påbörjad för att säkerställa att vi har rätt 
bemanning och kostnadstäckningsgrad i förhållande till uppdraget. Vi ser ett plus resultat i dagsläget men med 
anledning av pågående rekryteringar av obesatta tjänster prognostiserar vi ett noll resultat i slutet av året. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 4 680 14 391 

Verksamhetens kostnader -9 766 -35 328 Nettoinvestering 1 179 1 179 

Kapitalkostnader 

Nettokostnader -5 086 -20 937 

Kommunbidrag 6 979 20 937 Årsbudget 1 179 

Resultat 1 893 0 Avvikelse 0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Med andra samverka i: Framtagande av grön-, vit-, blå plan, 
VA-plan samt utvecklingsplaner för Centrum och Råneå. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Genom tillsyn aktivt bidra till bra och hälsosamma skolmiljöer. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Bidra till god bebyggd miljö utifrån de kunskaper miljö- och 
byggnadsnämnden/förvaltningen förvärvat genom uppdraget från 
kommunfullmäktige med effektivare samhällsbyggnadsprocess. 

 Uppmuntra fastighetsägare att ta hänsyn till tillgänglighet 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Översyn av upprättade servicedeklarationer 

 Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås 

 Implementera nytt verksamhetssystem 

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

 Systematiskt mäta utförd service och kommunicera till kunder 
och medborgare 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Ta reda på vilka förutsättningar varje chef behöver för att utöva 
gott ledarskap och säkerställa att förutsättningarna finns. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Balans mellan arbetsuppgifter och personalresurser 

 Genomföra hälsofrämjande insatser enligt kommunens riktlinjer 

 Arbeta för att bli en Miljö- och byggnadsförvaltning 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamhetsplanering och prioriteringar inom givna 
budgetramar 

 Resultat >=0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Genom att använda nya arbetssätt i verksamhetssystem frigöra 
resurser att utveckla servicen gentemot kunder /medborgare 
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Socialnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Samhälle: Programarbetet fortsätter att utvecklas i nära samarbete med andra förvaltningar. Allt fler 
frågor inryms under paraplyet Vi-6. 

Socialnämndens strategier för utveckling är en ledstjärna i arbetet framåt. Under perioden har strategin 
för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården börjat sätta spår och äldrestrategin har reviderats. 

Luleå har arrangerat en konferens på temat romsk inkludering. 

Förvaltningen har genomfört en pilotstudie vad avser jämställdhet i biståndsbedömning. Resultaten pekar 
på skillnader som kan vara styrda av olika behov. 

Service: Den 1 april trädde organsationen för en sammanhållen vård och omsorg i kraft. Nu finns både 
boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård i samma verksamhet. 

Nya arbetsformer i syfte att möjliggöra kvarboende testas, exempelvis hemtagar- och bedömarteam. 

Förvaltningen har förberett möjligheterna till jämförelser på webben. Först ut är vård- och 
omsorgsboenden. Möjligheten att, som medborgare, enkelt jämföra olika enheter lanseras inom kort. 

Medarbetare: Arbetet med att avskaffa delade turer fortsätter. I dagsläget är de avskaffade på alla 
arbetsplatser utom ett vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Arbetet innebär andra 
schematekniska lösningar som inte alltid är uppskattade. 

Ohälsotalen fortsätter att uppvisa en oroande negativ trend. Arbetet för att främja hälsa fortgår med bland 
annat intensifierat arbetsmiljöarbete men resultaten har, så här långt, uteblivit. Parallellt råder också brist 
på personal inom vissa områden, exempelvis legitimerade sjuksköterskor och utbildade undersköterskor. 
För att möta detta arbetar förvaltningen systematiskt med att utveckla samarbete med 
utbildningsanordnare, offensiv marknadsföring och prövar arbetssätt där uppgifter särskiljs för att kunna 
nyttja kompletterande kompetens. 

Ekonomi: Prognosen för året är -2,1 mkr, arbetet för att nå ett nollresultat kommer fortsätta. Fortsatt finns 
utmaningar inom placeringar och hemtjänst. Vidtagna åtgärder har gett resultat även om balansmålet inte 
är uppnått.  

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 123 780 371 341 

Verksamhetens kostnader -612 491 -1 867 397 Nettoinvestering 2 688 13 411 

Kapitalkostnader -3 052 -9 157 

Nettokostnader -491 763 -1 505 213 

Kommunbidrag 501 049 1 503 149 Årsbudget 13 411 

Resultat 9 286 -2 064 Avvikelse 0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Vidareutveckla genomförandet av programmen i 
kommunövergripande samverkan 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Andelen elever i åk 9 som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig 
använt narkotika ska öka med minst 2 % 

 Andelen behöriga till gymnasiet ska öka med => 2 % 

 Verkställ strategin för utveckling av den sociala barn- och 
ungdomsvården enligt plan 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Balansen avseende tillgång till bostäder för socialnämndens 
målgrupper ska förbättras 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Mätningar av kund-/medborgarsynpunkter och 
kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda till åtgärder; 
förvaltningen ska öka andelen "gröna" mätpunkter i Öppna 
Jämförelser med särskilt fokus på bemötande, delaktighet och 
samverkan 

 Andelen besvarade inkomna frågor ska vara minst 70 % 

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 

 Cheferna ska ha =< 25 direkt underställda inkl vikarier 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjuktal =< 6,5 % 

 Öka andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning med 
=> 1 % 

 Andelen medarbetare med akademisk magisternivå ska öka 
med => 1 % 

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 enligt äldrestrategin så att 
volymökningar ryms i ramanslaget 

 Vidta strukturella förändringar så att 1 % av kommunbidraget 
kan avsättas till sociala investeringar vid 2016 års utgång 
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Stadsbyggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå växer! Det märks på många sätt, inte minst på antalet detaljplaner som är under framtagande. 
Exempelvis pågår arbetet med detaljplaner för hyresbostäder på Kallkällan, Björkskatan och Porsön. Vi 
ser också andra signaler på att bostadsbyggandet i Luleå kommer att öka närmsta åren. Bland annat är det 
fler och fler aktörer som visar intresse att äga fastigheter i Luleå. När bostadsbyggandet tar fart är det 
viktigt att kommunen kan kombinera ett långsiktigt strategiskt fokus med ett snabbfotat flexibelt 
förhållningssätt där tillfälliga lösningar kortsiktigt kan bidra till tillväxt utan att för den skull sätta hinder 
för en hållbar utveckling och kanske framför allt, ett socialt hållbart Luleå. 

Under 2015 har nämnden höga ambitioner, inte minst inom området cykling. Vi vill bli Sveriges bästa 
cykelstad och för att åstadkomma det pågår arbetet med att ta fram en trafikstrategi som ska ta hänsyn till 
transportbehoven i alla dess former och ett samarbete med universitetet om vintercykling har inletts. Vi 
vill också fortsätta ha ett stort fokus på barn och unga där bland annat arbetet med säkra skolvägar är 
prioriterat. 

Just nu förbereds också den resvaneundersökning som ska genomföras hösten 2015, vars resultat kommer 
att ge en fingervisning om arbetet ger de förväntade resultaten. 

Precis som alla verksamheter behöver Stadsbyggnadsnämnden jobba med ständiga förbättringar. 
Medborgarnas ökade förväntningar på service och information är en utmaning som kräver att vi kan 
frigöra resurser, dvs. att bedriva verksamheten smartare. Det kräver god planering och kreativitet. 

Frågor som vi ständigt behöver ställa oss är; ger vi dig som Luleåbo det vi lovar? Finns det något vi inte 
alls ska göra? Har vi rätt planering och nivå på underhållet av alla våra anläggningar som vägar, 
cykelvägar, fastigheter och VA-system? 

Samtidigt som vi slimmar samhällsbyggnadsprocessen och effektiviserar verksamheten ska vi fortsätta 
bygga för en större stad med fler invånare. Delårsrapporten visar att vi är på rätt väg men också att vi 
behöver fortsätta ha högt tempo och klara av tuffa prioriteringar. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 332 633 1 025 732 

Verksamhetens kostnader -279 368 -853 469 Nettoinvestering 60 517 542 670 

Kapitalkostnader -127 016 -391 658 

Nettokostnader -73 751 -219 395 

Kommunbidrag 73 275 219 824 Årsbudget 690 190 

Resultat -476 429 Avvikelse 147 520 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Utveckla den strategiska lokalförsörjningen i samverkan med 
berörda verksamheter och aktörer 

 Fastställa trafikstrategi för centrum 

 Utvecklingsplanerna för Centrum och Råneå ska ha gått igenom 
förstudiefasen och själva arbetet ska ha påbörjats 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Säkra skolvägar - fler barn ska tryggare kunna färdas till skolan 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Stärka landsbygden - insatser i samlande byar utifrån 
översiktsplanens intentioner 

 Världsarvet – bidra till en god förvaltning samt utveckling av 
området som attraktivt besöksmål 

 Fler som cyklar - andelen resor med cykel ska öka till minst 20 % 
fram till 2020 

 Fastställa långsiktig planering avseende verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Kommunicera och följa upp nya servicedeklarationer 

 Genomföra minst en medborgardialog med fokus på barn och 
unga enligt fastställd modell för medborgardialog 

 Utveckla effektivare vinterväghållning för fotgängare och 
cyklister 

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

 Fokus på verksamhetsutveckling - utveckla den systematiska 
uppföljningen av felanmälan 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Chefer ska ha färre än 25 direkt underställda senast 2016 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Färre medarbetare ska uppleva arbetsrelaterad stress jämför 
med 2013 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Ekonomin ska vara i balans 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Planerat underhåll - upprätta och utveckla underhållsplaner 
inom samtliga verksamhetsområden 

 Prioritera infrastrukturprojekt som följer översiktsplanens 
ordning för förtätning 
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Övriga nämnder 

Kommunrevision 150430 
Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 0 0 

Verksamhetens kostnader -825 -2 306 Nettoinvestering 

Kapitalkostnader 

Nettokostnader -825 -2 306 

Kommunbidrag 791 2 306 Årsbudget 

Resultat -34 0 Avvikelse 
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Luleå Kommunföretag AB 

Förvaltningsberättelse januari-april 
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 uppgifter 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 1 310 tkr (-2 475 tkr föregående år, samma 
period). Periodens finansiella intäkt utgörs av moderbolagets utdelning från Luleå Renhållning AB. 
Avvikelsen gällande prognosen för de finansiella intäkterna 2015 beror på en högre utdelning från Luleå 
Energi AB än budgeterat. 

Koncernen 

Luleå Kommunföretag AB äger följande dotterbolag, se tabell nedan. Beloppen (tkr) visar redovisning per 
2015-04-30 för bolagen med prognos för helåret 2015. Samtliga bolag har ägts under perioden 2015-01-01 - 
2015-04-30. Kommunfullmäktige beslutade i höstas om avveckling av dotterbolaget Luleå Expo AB. 
Bolaget kommer att avvecklas under året och vid bokslutet 2014 reserverades drygt 2 mkr i 
avvecklingskostnader. 

Periodens Samma per Prognos Budget
resultat föreg. år

Kostnader -858 -840 -3 000 -3 700
Finansiella intäkter 3 338 0 40 200 36 500
Finansiella kostnader -1 170 -1 635 -3 510 -2 500
Res efter fin poster 1 310 -2 475 33 690 30 300

Räntabilitet % 4,0 4,0
Soliditet % 79,7 75,0

Ägd andel Rörelsens Res efter Progn Progn Antal
% intäkter fin poster soliditet  % 151231 anställda

Dotterbolag
Luleå Energi AB koncernen 100 372 698 45 262 72,7 102 232 176
Lulebo AB 100 242 589 12 218 12,0 36 785 75
Luleå Lokaltrafik AB 100 45 836 -626 38,0 2 150 124
Luleå Renhållning AB 100 36 390 4 155 22,0 10 301 72
Luleå Hamn AB 100 26 352 -1 114 33,0 7 650 42
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 100 7 484 182 11,0 -273 14
Kronan Exploatering AB 100 0 -728 62,0 -3 500 1
Luleå Expo AB 100 3 83 -190 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. 

Stora mängder snö och fuktig luft under 5 veckor i början av året innebar en tid av stora störningar för 
elnätsverksamheten med ökade driftskostnader som följd. Prognosen för bolaget Luleå Energi Elnät AB 
pekar därför på ett årsresultat som är cirka 2,6 mkr lägre än det budgeterade. I moderbolaget Luleå Energi 
AB innebar den milda vintern och ett så lågt elpris att prognosen för elhandelsverksamheten inte når 
budget. Dock kompenserades detta med lägre bränslekostnader för fjärrvärmen. Sammantaget landar 
prognosen för moderbolaget i stort enligt budget. I bolaget Bioenergi AB har pelletsförsäljningen under 
perioden januari-april utfallit väsentligt sämre än det förväntade. De huvudsakliga anledningarna är hård 
priskonkurrens, varmt väder och en försenad order från en större kund. 

Det till hälften ägda joint venture bolaget Lunet AB visar ett prognostiserat resultat något över det 
budgeterade. Det till hälften ägda bolaget Lulekraft AB:s prognos ligger i linje med det förväntade. För 
intressebolaget Kalix Vindkraft AB har fortsatt låga priser på el och elcertifikat präglat den första delen av 
2015. Årets prognosticerade resultat ligger något under förväntningarna Utvecklingen fortsätter vad avser 
övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster och 
energiprodukter. 

Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som utförs av SKI (Svensk Kvalitetsindex) visade återigen att 
Luleå Energi koncernen har bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. 

Totalt sett prognosticeras koncernens helårsresultat till 102,2 mkr efter finansiella poster, vilket är 8,2 mkr 
lägre än det budgeterade. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos 

resultat föreg. år 

Omsättning 372 698 407 265 964 323 995 497 Frisknärvaro % 93,9 81,1 

Kostnader inkl avskr -327 382 -357 761 -862 965 -884 740 Sjukfrånvaro % 4,1 3,0 

Finansiella poster -54 27 874 -318 

Res. efter fin. poster 45 262 49 531 102 232 110 439 

Investeringar totalt 20 096 23 468 134 806 147 815 

Räntabilitet på eget 
kapital % 3,2 3,5 7,0 7,8 

Soliditet % 71,9 71,3 72,7 71,8 

Resultat e finansiella poster Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 

Luleå Energi AB (tkr) 73 007 73 584 + 577 

Luleå Energi Elnät AB (tkr) 23 555 20 885 - 2 670 

Bioenergi i Luleå AB (tkr) 91% 9 017 2 720 - 6 297 

Lunet AB (tkr) 50% 3 861 5 044 + 1 183 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Koncernen arbetar främst med strategiområden ”Framtida 
infrastruktur”/Program F, ”Bästa boende”/Program D och ”Livet vid 
vattnet”/Program C 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Bolagets sponsorverksamhet främjar ungdomsverksamhet inom sport 
och kultur 

 Koncernen ska erbjuda praktikplatser och examensarbeten 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet för att 
gynna inflyttning till kommunen 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Topp tre-placering i den årliga kundnöjhetsmätningen utförd av SKI 

 Införa ett nytt kundinformationssystem 

 Införa lunchöppet i kundservice och reception 

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

 Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och analys av dessa 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen 

 Genomförandet av ”chefsdag” varje år 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Kontinuerlig satsning på friskvård och hälsa 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet lägst 45 % 

 Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital minst 7,5 % 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Omorganisation i affärsstödet ska ge effektivare inköp 

 Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med 
kommunens inköpsavdelning 

49

103



Lulebo AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Lulebo har drabbats av ytterligare överklagningar gällande nybyggnationer vilket medfört att 
måluppfyllelsen avseende 1 000 nya lägenheter blir allt mer osäker. Under år 2015 har Lulebo hitintills 
färdigställt 52 stycken lägenheter. I månadsskiftet april/maj sker inflyttning på Radiomasten vilket har 
ombyggts från äldreboende till mindre lägenheter. 

Vid senaste mätningen uppgick Lulebos serviceindex till 89 % under 2014 vilket innebär att utfallet 
avviker med en procentenhet. Ingen ny mätning kommer att göras under 2015. 

Antalet vakanta lägenheter var den 30 april 108 stycken. Av dessa är cirka 100 lägenheter reserverade för 
evakuering av hyresgäster avseende olika pågående underhållsarbeten. Vakansgraden för 
bostadslägenheter beräknas fortsatt att ligga på en mycket låg nivå. 

Medelantalet anställda har under perioden varit 75 personer varav andelen män var 47 %. 

Resultatet för tertial 1 2015 är baserat på de nu gällande K3-reglerna. Effekterna av K3-reglerna medför  bl 
a att övervägande del av det planerade underhållet redovisas som investeringar, regelverket medför även 
att avskrivningstakten ökar och att utrangeringskostnader på tidigare investeringar måste beaktas i 
redovisningen. 

Periodens resultat efter finansiella poster är 12,2 mkr. Prognosen för året visar ett resultat på 36,8 mkr 
vilket skulle vara något högre än helåret 2014. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos 

resultat föreg. år 

Omsättning 242 589 230 458 732 408 733 544 Frisknärvaro % 93,0 86,0 

Kostnader inkl avskr -196 420 -178 919 -587 222 -557 141 Sjukfrånvaro % 4,3 3,5 

Finansiella poster -33 951 -36 372 -108 401 -113 495 

Res. efter fin. poster 12 218 15 167 36 785 62 908 

Investeringar totalt 50 000 85 908 250 000 250 000 

Räntabilitet på eget 
kapital % 2,6 4,8 9,0 12,0 

Soliditet % 12,5 10,4 12,0 12,0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 0,5 % av Lulebos omsättning ska lämnas i bidrag för att ge 
hyresgästerna och företrädesvis unga en meningsfull fritid. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Nytt ägardirektiv är att producera 1000 nya lägenheter under år 
2014 till 2020. För planeringsåret kommer 200 lägenheter att bli 
inflyttningsklara. 

 Lulebo ska arbeta med en särskild satsning på boende för unga. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Serviceindex för bostadshyresgäster ska minst uppgå till 90 %. 

 Serviceindex för lokalhyresgäster ska minst uppgå till 90 %. 

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

 Periodiska mätningar genomförs avseende serviceindex. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %. 

 Alla yrkesverksamma grupper (5-årsintervall) ska vara 
representerade bland medarbetarna. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Frisktalet ska minst uppgå till 85 % för de fast anställda och med 
maximalt 8 frånvarodagar per år. 

 Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % av total arbetstid per år. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditeten ska minst vara 9,5 %. 

 Underhållskostnaderna ska minst uppgå till 190 kr/m2, varav 
en särskild satsning på yttermiljön ska prioriteras. 

 Räntabilitet på eget kapital ska vara 10,0 %. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %. 

 Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %. 

 Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 8 %. 
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Luleå Lokaltrafik AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla en bra kollektivtrafik till 
kommunens invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt och miljöeffektivt 
transportalternativ för resor. 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 aktivt tillsammans med Luleå kommun med Vision 2050 och medverkar i de aktiviteter som 
pågår. Bolaget har även det programmet som bas för att utveckla verksamheten. 

Under perioden har LLT haft en fortsatt bra resandeökning. Jämfört med motsvarande mycket positiva 
period 2014 har resandet ökat med 2,7 %. Resandeökningen beror bl a på den kontinuerliga utvecklingen 
av trafiken, som tog ytterligare ett steg i sista kvartalet 2014, men även på att allt fler personer har börjat 
åka kollektivt. Målsättningen är att resandet ska öka ytterligare under resterande del av 2015. 

Våra kunder ger oss fortfarande ett gott betyg i den kontinuerliga kundundersökningen. LLT håller bra 
placeringar inom samtliga delfrågor i undersökningen. Vi gläds extra åt att vi i nuläget har återtagit 
förstaplatsen gällande hur nöjda våra kunder sammanfattningsvis är med bolaget. 

 Luleå Lokaltrafiks miljöposition tar ett viktigt steg så snart de fem nya biogasbussarna kan tas i drift. De 
är på plats sedan årsskiftet men förseningar i Luleå Kommuns biogasprojekt har gjort att detta dröjt. Vi 
hoppas på att ha dem i drift inom kort. 

Förnyelse av bussparken är en strategiskt viktig satsning och ytterligare bussar är beställda för leverans 
under hösten 2015. Samtidigt har en ny bussupphandling startats med mål att beställa och få cirka 15 
bussar till levererade under 2016. Denna satsning förväntas, utöver en positiv miljöeffekt, ge minskade 
underhållskostnader, förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik med mera. 

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbete pågår även med att utveckla 
ledningsgruppen för ett effektivt och strukturerat ledningsgruppsarbete samt en ny organisation inom 
trafikavdelningen för en förbättrad dialog och utveckling av verksamheten. Sist men inte minst pågår ett 
strategiarbete mot 2018 för att vara redo för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal gällande 2020 och 
framåt. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos 

resultat föreg. år 

Omsättning 45 836 43 704 129 000 128 018 Frisknärvaro % 90,0 75,0 

Kostnader inkl avskr -46 133 -42 376 -126 500 -125 753 Sjukfrånvaro % 7,0 6,0 

Finansiella poster -329 -238 -350 -753 

Res. efter fin. poster -626 1 090 2 150 1 512 

Investeringar totalt 3 446 389 7 000 4 200 

Räntabilitet på totalt 
kapital% 0,0 1,3 2,1 3,0 

Soliditet % 35,6 32,2 38,0 35,0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D och F. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att det känns tryggt att åka med bolaget. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  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. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att det går snabbt att åka med bolaget. 

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

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

 99,0 % 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 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 
sjukdagar/år. 

 Frisknärvaro minst 95,5 % av total arbetstid. 

 Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet 35,0 %. 

 Räntabilitet 3,0 % på totalt kapital. 

 Totala intäkter (exkl. kommunal ram)/total kostnad 50 %. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Kommunens nettokostnad per resa skall med indexstart 
2002 100, 2015 inte överstiga 110. 

 Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för 
effektiviseringsåtgärder. 
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Luleå Renhållning AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Inom affärsområdet verksamhetsavfall ses en ökning av antalet efterfrågade tjänster, trots den ökande 
konkurrensen inom området. Detta beror på väl genomförda marknadsföringsinsatser som har gett ett 
gott resultat. Trots denna ökning av efterfrågade tjänster har bolaget minskad beläggning på 
balningsmaskinen på grund av ett tidigare förlorat uppdrag. Bolaget har även drabbats av prissänkningar 
på returträ i samband med vikande efterfrågan. 

Inom affärsområdet hushållsavfall arbetar vi vidare med processen att flytta återvinningscentralen 
"Kronan". Vi har tilldelats en tomt på Lövskatan och processen att söka ett nytt tillstånd för verksamheten 
har påbörjats. 

Den låga sjukfrånvaron och den positiva frisknärvaron för det första tertialet pekar på den positiva 
stämning och det trivsamma arbetsklimatet som råder på företaget. Allt fler har börjat utnyttja den egna 
träningslokalen och en egen träningsgrupp har bildats. 

Det ekonomiska utfallet för det första tertialet visar att vi har goda möjligheter att infria våra budgeterade 
värden, både när det gäller resultat och nyckeltal. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos 

resultat föreg. år 

Omsättning 36 390 35 954 120 300 120 279 Frisknärvaro % 90,6  75,0  

Kostnader inkl avskr -32 236 -31 694 -110 000 -110 893 Sjukfrånvaro % 3,0  3,5  

Finansiella poster 1 130 1 300 

Res. efter fin. poster 4 155 4 390 10 301 9 686 

Investeringar totalt 402 9 377 14 195 14 195 

Räntabilitet på totalt 
kapital% 3,3 3,8 6,0  6,0  

Soliditet % 34,1 30,9 22,0  22,0  
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Medverka i planeringsarbete för att reservera plats för framtida 
infrastruktur gällande avfallshantering och etablering av 
nya återvinningsstationer. Bolaget arbetar främst med strategier 
inom Program D och F. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Informera barn i grundskolan om kretslopp och återanvändning 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Planera för ny återvinningscentral som skall ersätta 
återvinningscentral "Kronan" 

 Aktivt deltagande i planeringen av infrastrukturen av 
avfallshantering inom Luleå kommun. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Ta emot utsorterat förpackningsmaterial i anläggningen på 
Storheden. 

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

 Inkomna avvikelser för köpta tjänster tillhörande affärsområde 
hushållsavfall skall registreras och åtgärdas. Återkoppling skall ske 
på kundens begäran. Uppföljning skall ske kvartalsvis. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Att chefer och produktionsledare skall bli mer upplysta om 
jämnställdhets och diskrimineringsfrågor. 

 Ta fram en personalhandbok som skall utgöra stöd för chefer 
och produktionsledare i dagliga frågor. 

 Kompetensutveckla ledare i ledarskap. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Skapa samsyn i företaget med hjälp av värdegrundsarbete. 

 Sjukfrånvaron högst 4,0 % 

 Frisknärvaro lägst 70 %. 

 Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital. 

 Soliditeten över tid skall överstiga 22%. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Införa elektronisk faktura hantering 

 Se över årligen minst två verksamhetsdelar i syfte att optimera 
resurser och kostnadseffektivisera verksamheten. 

 Skapa oss en ekonomisk insikt i var break even är för olika 
utsorteringsmetoder. 
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Luleå Hamn AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Godsomsättningen i hamnen har minskat med ca 40 000 ton under de första fyra månaderna. 
Minskningen härrör främst till bentonit, koks och kalksten och är delvis beroende på periodiserade 
råvaruintag hos våra kunder. Godsintaget kan förväntas vara något lägre under året än 2014 främst på 
grund av förlängt sommarstopp hos SSAB. Sommarstoppet medför dock en ökad utskeppning av malm 
från LKAB. 

Arbetet med att förbereda för den tänkta tjänstekonsessionen pågår, dock med några utestående frågor. 

Isläget i Bottenviken har historiskt sett varit mycket lindrig. Detta har lett till avsevärt minskade 
driftkostnader för bogserbåtarna. Detta har kompenserat för den något lägre trafiken. 

Rekrytering och återbesättning av tjänster pågår och förväntas vara avslutade före midsommar. 

Projekt Malmporten fortgår och en ansökan för delfinansiering av projektering håller på att tas fram. 
Kommunen har lovat att bidra med den 50-procentiga självfinansieringen som totalt uppgår till maximalt 
7,5 miljoner kronor. Ansökan skall vara inlämnad under maj månad. 

Den planerade kundenkäten kommer genomföras under hösten 2015 

Bolaget kommer under innevarande år inte nå målet om en soliditet om 40 % då lånet om 100 miljoner 
som togs vid bolagiseringen tynger soliditeten. Bolaget arbetar för att långsiktigt nå målet. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos 

resultat föreg. år 

Omsättning 26 352 24 111 97 000 97 200 Frisknärvaro % 88,0 82,0 

Kostnader inkl avskr -26 925 -25 211 -87 950 -89 950 Sjukfrånvaro % 5,1 4,0 

Finansiella poster -541 56 -1 400 -1 100 

Res. efter fin. poster -1 114 -1 044 7 650 6 150 

Investeringar totalt 666 370 6 000 6 000 

Räntabilitet på totalt 
kapital% neg neg 4,0 5,0 

Soliditet % 29,1 65,1 33,0 40,0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolagets verksamhetsmål enligt nedan har bäring på program 
"Ledande nordlig region"/Program E och "Resor och transporter"/ 
Program F. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Erbjuda feriearbete till ungdomar inom bolagets verksamhet 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Ta fram en plan för Luleå Hamns framtida infrastruktur - Luleå 
Hamn 2.0 år 2020 

 Synliggöra Luleå Hamn som en viktig aktör i regionens 
logistiska nav 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Riktad kundenkät till bolagets hyres- och arrendekunder -
 kundnöjdhet ska vara minst 4 på en 6 gradig skala 

 Öka verksamhetens miljömedvetenhet 

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

 Skapa förutsättningar för att mäta effektivitet avseende bolagets 
hyres- och arrendekunder 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %. 

 Frisktal ska vara lägst 85 %. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet 40,0 % 

 Räntabilitet på 5,0 % på totalt kapital. 
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Nordiskt FlygTeknik Centrum AB 

Verksamhetens måluppföljning 

I mars slutade den lilla teknikergruppen som bestod av 12 elever. Bolaget kommer till och med 
september, när den nya teknikerklassen börjar, att ha minskade intäkter. Bolaget har fått tillstånd från YH-
myndigheten att starta 2-årig kvalificerad flygtekniker-/helikopterutbildning med intag höstterminen (ht) 
2015 och ht 2016 med 24 studerandeplatser per intag. Bolaget kommer att ha upp till 48 tekniker årligen 
och ekonomin kommer att förbättras rejält. Detta kommer att hjälpa upp ekonomin från september.  

Bolaget är den enda helikopterteknikerutbildningen med utbildningstillstånd från YH-myndigheten i 
Sverige. Bolagets organisation är redan anpassad för den ökade mängden teknikerelever till hösten. Alla 
tillstånd från Transportstyrelsen, YH-myndigheten och Skolverket är i dag klara och inga nya 
ansökningar behöver göras i år. Arbeten med att anskaffa fler praktikplatser på helikopterföretag i Sverige 
och utomlands pågår.  

Kullarna av elever som söker till gymnasiet är små och det påverkar även ansökningarna till 
flygmekanikerutbildningen. Det innebär ett litet orosmoln för ekonomin och kommer att visa sig först i 
augusti. En återbetalning från pensionsmyndigheten för feldebitering skedde dock under våren och 
hjälpte till att stärka ekonomin det första kvartalet. Extra resurser har tillsatts för gymnasielever som 
behöver extra stöd 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget Perioden Prognos 

resultat föreg. år 

Omsättning 7 484 5 580 21 150 Frisknärvaro % 98,0 95,0 

Kostnader inkl avskr -7 301 -6 754 -21 420 Sjukfrånvaro % 2,0 5,0 

Finansiella poster -1 -8 -3 

Res. efter fin. poster 182 -1 182 -273 

Investeringar totalt 181 115 300 

Räntabilitet på totalt 
kapital % neg neg neg 

Soliditet % 19,0 10,0 11,0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 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: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Arbeta med att eleverna ej ska använda alkohol, droger och 
tobak. 

 Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska 
årligen öka. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Rekrytering av elever från hela Sverige och få fler av de 
riksrekryterade eleverna att folkbokföra sig i Luleå. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Utbildning anpassad till efterfrågan. 

 Tillsammans med elevvård/företagshälsa stödja och främja 
elevers hälsa och livsstil. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Kontinuerliga veckomöten med personal. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter. 

 Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och 
möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet 25,0 %. 

 Räntabilitet 10,0 %. 

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. 

Arbetet bedrivs i en kommunövergripande projektorganisation och tar sin utgångspunkt i programmen och det 
antagna detaljplaneprogrammet för området. En anpassning av projektorganisationen till den nya 
samhällsbyggnadsprocessen pågår under 2015. De innebär att de kommunala processerna från och med hösten 
samordnas från Projektutvecklingsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bolaget har precis som tidigare 
ett övergripande utvecklingsansvar samt fokus på marknadsföring och införsäljning till byggherrar. 

För att involvera och engagera unga i utvecklingen av stadsdelen fortsätter samverkan med KIA-projektet som ger 
feriearbetande gymnasieungdomar möjlighet att driva projekt inom samhällsbyggnad. Bolaget erbjuder även i år en 
student att genomföra sitt examensarbete med Kronan i fokus. 

Vi har sedan årsskiftet två planuppdrag för totalt ca 350 bostäder i två olika områden, Norra Kronandalen samt del 
av Lulsundsberget och Stadsdelscentrum. Inledande utredningar är påbörjade och en dialog med byggherrar 
inleddes i februari i syfte att anvisa marken inom dessa områden under 2015. För del av Lulsundsberget pågår en 
markanvisningsprocess som förväntas färdigställas under juni månad. För Norra Kronandalen lämnar intresserade 
byggherrar in förslag under våren för urval och markanvisning under hösten. 

Ett kvalitets- och gestaltningsprogram som kompletterar och fördjupar befintligt detaljplaneprogram pågår under 
våren. Syftet är att belysa de förutsättningar och kvaliteter som ska vara styrande för den fortsatta exploateringen. 
Inom ramen för programmet genomförs dialog med både allmänhet, närboende och verksamma i området. Ett första 
dialogmöte har genomförts under april och ytterligare två möten genomförs i maj och i september. För byggherrar 
hålls separata dialogmöten i maj och september. Hållbarhetsarbetet pågår med stöd av Hållbar stadsdel i Luleå-
verktyget, men är något försenat jämfört med plan och kommer även att belysas som en del i kvalitets- och 
gestaltningsprogrammet. 

Intresset från byggherrar bedöms vara gott utifrån det antal intresseanmälningar och förslag som pågående 
markanvisningsprocess har genererat. Bolaget har tillsammans med Luleå kommun träffat intresserade byggherrar 
under våren och det arbetet pågår kontinuerligt. Som en plattform för både bearbetning av byggherrar och 
information till allmänhet har en ny hemsida för stadsdelen publicerats i slutet på april, www.kronanlulea.se 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget 

resultat föreg. år 

Omsättning 0 0 0 0 

Kostnader inkl avskr -728 -481 -3 500 -4 500 

Finansiella poster 0 0 0 0 

Res. efter fin. poster -728 -481 -3 500 -4 500 

Investeringar totalt 0 0 0 0 

Räntabilitet på totalt 
kapital % neg neg neg 

Soliditet % 51,0 73,0 62,0 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Driva stadsdelsutvecklingen av Kronan i den 
koncernövergripande projektorganisationen där kommunala 
förvaltningar och bolag samt näringsliv, universitet och förenings- 
och kulturliv är involverade. Bolaget arbetar främst med strategier 
inom program A,C och D. 

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling 

 Genom exjobb och projektarbeten erbjuda studenter och 
gymnasieungdomar att vara medskapande i utvecklingen av 
Kronan. På så sätt stöds strategin ”Alla ungas medskapande” i 
program A. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Genom våra bolagsövergripande mål för planläggning och 
markanvisningar för minst 200 bostäder under 2015 stödjs 
strategierna ”Bästa boendet”, ”Mer stad på samma yta" samt "Liv 
mellan husen" i Program D. 

 Genom vårt bolagsövergripande mål om Kronan som en 
lånsiktigt hållbar stadsdel stöds strategin ”Mer stad på samma yta” i 
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: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Via hemsidan kommunicera vilka målgrupper bolaget finns till 
för och vilken service dessa målgrupper kan förvänta sig. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Uppdatera och genomföra kompetensutvecklingsplan. 

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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Luleå kommun 
koncernorganisation

Bioenergi i 
Luleå AB 91%

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Räddningstjänst

Socialförvaltning

Stadsbyggnads-
förvaltning

Fritidsförvaltning

Socialnämnd

Fritidsnämnd

Valnämnd Överförmyndar-
nämnd

Barn- & utbildnings-
nämnd

Kulturnämnd

Arbetsmarknads-
förvaltning

Barn- & utbildnings-
förvaltning

Kulturförvaltning

Luleå Lokaltrafik AB

Luleå Renhållning AB

NordisktFlygteknik-
Centrum AB

Luleå kommun-
företag AB

Luleå Hamn AB

Kronan 
Exploatering AB

Lulebo AB

Lunet AB
50 %/50 %

Kommunrevision

Kommunlednings-
förvaltning

Luleå Energi 
Elnät AB 100%

Lulekraft AB 50 %

Övriga

• Norrbottensteatern
• Teknikens hus
• Kommuninvest
• Övre Norrlands Kreditgarantiförening
• Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
• Arctic Business Inkubator AB
• Winternet

Intresseföretag

• Luleå Näringsliv AB
• IT Norrbotten AB
• Filmpool Nord AB
• BD Pop AB
• NENET AB
• Shorelink AB
• Norrbottniabanan AB
• North Sweden Datacenter Locations AB
• Visit Luleå AB
• SKL Kommentus AB

2015-01-01

Luleå Energi AB

Stadsbyggnadsnämnd Miljö- och byggnads-
förvaltning

Miljö- och 
byggnadsnämnd

E-nämnden
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-26

 
2015/685-04

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens uppföljning avseende 
centrala anslag
Ärendenr 2015/685-04

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga redovisad rapport till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli har uppsikt över ett antal centrala 
anslag. I syfte att hålla kommunstyrelsens arbetsutskott uppdaterade om hur 
mycket medel som förbrukats och till vilket ändamål, redovisas sammanställ-
ningar enligt bilagor. 

Sammanställningarna omfattar representationsanslaget om 521 000 kronor, 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter om 725 000 kronor, 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter om 5 000 000 kronor 
samt medel för strategiska utvecklingsinsatser (folkhälsa och 10 000 fler 
Lulebor) . 

Beslutsunderlag
 Representationskontot
 Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 

utgifter
 Medel för strategiska utvecklingsinsatser

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
ekonomikontoret
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SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTAD FÖRDELNING FRÅN KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES OFÖRUTSEDDA MEDEL

Sammanställning gjord 2015-02-11

KS oförutsedda Kontering 121 00900 6799

Beslutsdatum § Ändamål 2015 2016 2017 Fördelat till förvaltning: Kommentar Omfört
Budget 725 000 735 875 746 913 Uppräkn 1,5 %, Fr om 2015 i SPB

För lite budgeterat av Kansliet
§133 2005-08-15 Bottenviksbågen -156 560 Tillväxtkontoret Ja

KS 141110 221 Framtidsveckan -50 000 Tillväxtkontoret Ja
KS150112 22 LNG terminal -200 000 Tillväxtkontoret Ja

24 Nordkalottkommitte -15 000 Kansliet Ja
KS 150209 63 Norrbottens idrottsgala -150 000 Tillväxtkontoret Ja
KS 150316 97 Austin -123 000 Tillväxtkontoret Ja
KS 150413
KS 150511
KS 150601
KS 150817
KS 150914
KS 151012
KS 151109
KS151130

Kvar 30 440 735 875 746 913
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KF oförutsedda Kontering 111 95200 6799

Beslutsdatum § Ändamål 2015 2016 2017 Fördelat till förvaltning: Kommentar Omfört
Budget 5 000 000 5 000 000 5 000 000
KF 150126 8 Elitsponsring  -300 000 Tillväxtkontoret 2016- i SPB16-18 Ja
KF 150223 30 Node Pole -200 000 Tillväxtkontoret 2016- i SPB16-18 Ja

AU Tjänsteman i beredskap -200 000 Kansliet 500 tkr 2016-2017,  i SPB16-18 Nej
AU Underskott Norrbottniabanegrp -30 082 Tillväxtkontoret Nej

KF 150330 Röda korset -115 000 Arbetsmarknadsförv 2016-2018 SPB Nej
KF 150427
KF 150525
KF 150615
KF 150831
KF 150928
KF 151026
KF 151123-24
KF 151214

Kvar 4 154 918 5 000 000 5 000 000

  

120



SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTAD FÖRDELNING FRÅN KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES OFÖRUTSEDDA MEDEL

Sammanställning gjord 2014-10-28

KS oförutsedda Kontering 121 00900 6799

Beslut Ändamål 2014 2015 2016 Fördelat till förvaltning: Kommentar Omfört
Budget 714 000 725 000 735 875 Uppräkn 1,5 %, Fr om 2015 i SPB

-11 000 För lite budgeterat av Kansliet
§133 2005-08-15 Bottenviksbågen -152 000 Utvecklingskontoret Ja
§303 2013-12-02 Norrbottens idrottsgala -250 000 Utvecklingskontoret Ja
§40 2014-02-10 Minnesplats Karlsvik -50 000 Kultur Ja
§105 140512 Ek. stöd utövare av handikappidrott -6 000 Stadsbyggnadskontoret Nej
§127 140602 Allsångskväll Hägnan -20 000 Kultur Ja
§136 140602 Lions Gråsjälören -15 000 Fritid Ja
140811 Den oändliga resan -40 000 Kultur Ja
141110 §221 Framtidsveckan -50 000 Tjänsteskrivelse Utk 141003 Nej
§252 141201 Sjöfart i norr -100 000 Utvecklingskontoret Ja
§254 141201 Gemenskapsjul -15 000 Kansliet ja
150112 Nordkalottkommite -15 000 Kansliet Nej

Kvar 40 000 675 000 735 875

KF oförutsedda Kontering 111 95200 6799

Beslut Ändamål 2014 2015 2016 Fördelat till förvaltning: Kommentar Omfört
Budget 5 000 000 5 000 000 5 000 000
§ 196 2012-10-29 Röda Korset -150 000 Arbetsmarknadsförvaltningen Ja
KF februari 2013 §24 CEMR-deklaration? -250 000 Personalkontoret Ja
§25 140224 Fritid på lika villkor -1 000 000 Fritidsförvaltningen Ja
§76 140428 Yttrande sociala ftg -1 560 000 Arbetsmarknadsförvaltningen Ja
§85 140526 Yttrande Romska brobyggare -340 000 Arbetsmarknadsförvaltningen Ja
§149 140915 Brottsofferjouren -350 000 Ekonomikontoret Ja
§167 141015 Elitsponsring Utvecklingskontoret Återremitterat Nej

Kvar 1 350 000 5 000 000 5 000 000
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SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTAD FÖRDELNING FRÅN KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES OFÖRUTSEDDA MEDEL

Sammanställning gjord 2014-01-30

KS oförutsedda Kontering 121 00900 6799

Beslut Ändamål 2013 2014 2015 2016 Fördelat till förvaltning: Kommentar Omfört
Budget 703 000 714 000 725 000 735 875 Uppräkn 1,5 %
§133 2005-08-15 Bottenviksbågen -147 506 -152 000 Utvecklingskontoret Ja
§34 2013-02-11 Nordkalottkommitten -15 000 Kansliet Ja 2013-02-21

KS mars §57 Sociala företag -450 000 Arbetsmarknadsförvaltningen ja
KS mars §49 Folkbildings och hälsoinsater -40 000 Stadsbyggnadskontoret 2014 och framåt beaktas i strategisk pla ja

Romsk nationaldag -40 000 Kansli Ja 130326
KF aug Utökn OF 200 000 Ja
KS sept Välkomstmiddag fritids o

kulturchefsföreningen
-90 000 Fritids Ja

KS nov §267 IFK Råneå 90 år -25 000 Fritids ja
KS dec §307 Gemenskapsjul -10 000 Kansli Ja
Kvar 85 494 562 000 725 000 735 875

KF oförutsedda Kontering 111 95200 6799

Beslut Ändamål 2013 2014 2015 2016 Fördelat till förvaltning: Kommentar Omfört
Budget 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
§ 196 2012-10-29 Röda Korset -150 000 -150 000 Arbetsmarknadsförvaltningen Ja
§266 2012-12-17 Stadsfest -3 000 000 Utvecklingskontoret 2014 och framåt: 3 000 ska beaktas i strat.plan  Ja
§268 2012-12-17 Climate congress -640 000 Stadsbyggnadskontoret Ja

Climate congress, inställd 265 336 Stadsbyggnadskontoret Ja
§271 2012-12-17 Riksidrottsmötet -170 000 Fritidsförvaltningen Ja
§11  2013-01-28 Musikens makt -600 000 Utvecklingskontoret 2014:700, 2015:850 ska beaktas i strat.plan  Ja

KF februari §24 CEMR-deklaration? -250 000 -250 000 Personalkontoret Ja 130331
KF mars § 73 Miljökvalitet -150 000 Miljökontoret Ja 130331

KF aug Utökn OF 1 000 000 Ja
KF aug §186 Bok och bildfestival -40 000 Kulturförvaltningen Ja
KF sept §206 Martin Ljungs gata -43 000 SBK Ja
KF sept §217 Konstskolans 50-årsjubileum -100 000 Kulturförvaltningen Ja
KF dec  §293 Norrländsk passion -150 000 Kulturförvaltningen Ja

Kvar 972 336 4 600 000 5 000 000 5 000 000
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KS oförutsedda Kontering 121 00900 6799

Beslut Ändamål 2012 2013 2014 2015 Kommentar
Budget 693 000 703 000 714 000 725 000 Uppräkn 1,5 %
§133 2005-08-15 Bottenviksbågen -147 506
§15 2012-01-16 Sveriges Nordkalottkommitte -25 000
§69 2012-03-12 Romskt nationaldagsfirande -35 000
§92 2012-04-16 Bidrag till allsångskväll -20 000
§115 2012-05-14 Dramavandringar -20 000
§147 12-06-04 Kulturnatten -138 625
§161 12-08-13 Konstmuseum i norr -200 000
§165 12-08-13 Sputnik -50 000 Ramhöjning 100 tkr from 2013
§ 184 2012-09-10 Tornedalsfesten -40 000
§ 272 2012-12-03 Gemenskapsjul -10 000
Kvar 6 869

KF oförutsedda Kontering 111 95200 6799

Beslut Ändamål 2012 2013 2014 2015 Kommentar
Budget 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
§ 161 2011-09-26 BD pop -500 000 Ramhöjning from 2013
§265 2011-12-19 Skärgårdstrafik -1 200 000 Urspr beslut 1 600 tkr. Upphandling blev 1 200 tkr.

Ramhöjning 1 200 tkr fr om 2013
§8 2012-01-16 Bottenvikens skärgård -410 000
§10 2012-01-16 Winternet ek. förening -500 000 500 tkr 2013-2015 i SPB 13-15
§28 2012-02-27 Lulekalaset -600 000
§58 2012-03-26 Fritid på lika villkor -506 986
§89 2012-05-02 Flygmuseum -90 000 275 tkr 2013-2015 i SPB 13-15
§109 2012-05-28 Norrlands Motorhistoriker -320 000
§125 2012-06-18 Singing people together -200 000
§126 2012-06-19 Grafitti -200 000
§ 167 2012-09-24 Rekrytera flera -150 000
§ 196 2012-10-29 Röda Korset -150 000 -150 000 -150 000
§ 204 2012-10-29 Kulturkonferens -60 000
§235 2012-11-26 Välkomstmiddag studenter -60 000
Förslag PTU 121210 Musikens makt -600 000 2014:700, 2015:850 ska beaktas i strat.plan (bokslut)
§266 2012-12-17 Stadsfest -3 000 000 2014 och framåt: 3 000 ska beaktas i strat.plan 
§268 2012-11-17 Climate congress -640 000
§271 2012-12-17 Riksidrottsmötet -170 000

Kvar 53 014 440 000 4 850 000 5 000 000
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Budget

Radnr Radtypnr KTO-
ANSVAR-

-
VHT-- AKT- PROJ- OBJEKT MPT BELOPP 

1 6799 111 95200 -1560000,00
1 1560000,00
1 6799 111 95200 -340000,00
1 340000,00
1
1
1
1
1
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STRATEGISKA UTVECKLINGSINSATSER

FINANSIERING 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Medel från bolag (finansiell intäkt) -10 000 -10 000 -10 000 -35 000 -10 000 -10 000
Avsatt  till strategiska utvecklingsinsatser 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
"Finansiering av andra strategiska satsningar" i strategisk plan 2 000 2 000 2 000 27 000 2 000 2 000

ANSLAG FÖR STRATEGISKA UTVECKLINGSINSATSER

IANSPRÅKTAGNA MEDEL: 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FOLKHÄLSOPROJEKT SBK 
Offentliga rummet 1 185
Pyramiden 2 720 1 525 1 220
D.I.O.R 570
Tidiga insatser 2 095 1 525 1 264
Sportoteket 673 392
Mötesplats Hertsön 320 220
Lightversion 1 000
Periodiseras 95 -190 582 -487
Summa Folkhälsoprojekt 4 000 4 000 4 000 2 489 220 0

ÖVRIGA BESLUT
Beslutat 2012 1 528 2 810 1 343 567

Beslutat 2013 990

Beslutat 2014
Deltagande vid Stockholm business Area PTU §27 300
Samhällsbyggnadsprocessen PTU§41 500
Evenemangsstrategi för Luleå PTU §64 500 1 200
Luleå näringsliv PTU§79 300
Marknadsanlays/marknadskommunikation av den regionala
datacentersatsningen PTU§88

188

50% Kommunikatör Kommunikationskontoret 195 146
Översyn samhällsbyggnadsprocessen PTU 141208 500 300

Beslutat 2015
Medfinansiering Stålstaden 150 150

Summa övriga beslut 1 528 3 800 3 631 2 412 296 0

SUMMA IANSPRÅKTAGNA MEDEL 5 528 7 800 7 631 4 901 516 0
BUDGET: 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

ÅTERSTÅR 3 099 7 484 8 000

Varav folkhälsomedel 1 511 3 780 4 000
Varav övrigt 1 588 3 704 4 000

126



Fördelning av de 8 mkr från bolagen
Budget Redovisning

ansvar vht konto projekt debet kredit ansvar vht konto debet kredit
Medel från bolagen 1/ 111 1921 8 000

111 942 8412 -8 000
Fördelning: 2/, 3/
Folkhälsoarbete SBK 111 942 8412 -4 000 11 balans -4 000

17141 84240 6799 4 000 17141 84240 6799 4 000

Att fördela från 111 942 8412 -4 000
111 95110 6799 4 000

Kommunikatör KKT 50 % 111 95110 6799 -185 11 balans -277
161 01100 5021 185 16 xx kostnader 277

2 handläggare Tekn 111 95110 6799 -798 11 balans -798
6223? 54110? 5021 798 62 xx kostnader 798

Exiled dance crew 111 95110 6799 -100 11 balans -100
141 19222 100 14 xx kostnader 100

Unga tjejer 111 95110 6799 -150 11 balans -150
141 19222 150 14 xx kostnader 150

Summa 9 233 -9 233 13 325 -13 325

1/Aktieutdelningen bokförs som en intäkt i redovisningen på finansieringen.

2/ När beslut tas om fördelning av medel läggs budget på den förv/vht som får pengarna. En motbokning i budgeten på finansieringen görs. 

3/ När kostnaderna ute i verksamheterna kommer bokförs de på resp. förv/vht

SBK ska ha en förteckning över de projekt som folkhälsopengarna går till 
Ekt ska ha en förteckning över övrig medelsfördelning

PTU tar beslut om fördelning från anslaget.
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Bokföringsorder   BUDGET 2013
Bokföringsdatum : 2013-01-30

 Luleå kommun

Text Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Projekt Objekt Belopp +  Belopp - 

Folkhälsoprojekt SBK 6799 17141 84240 4 000 000 4 000 000 000

50% Kommunikatör Kommunikationskontoret 5021 161 01100 277 000 # 277 000 000

2 handläggare VA, Tekn 5021 6211 201 1 063 000 1 063 000 000

Unga tjejers framtidstro - Northland basket, PTU§77, §99 6799 141 19222 18649 750 000 750 000 000

Dans - Exiled Dance Crew, PTU§78 6799 141 19222 18654 200 000 200 000 000

75000 Luleåbor PTU 121210 520 000 # 520 000 000

6799 111 9511

2013-02-04 6 810 000 -6 810 000
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SAMMANSTÄLLNING REPRESENTATIONSKONTOT

Sammanställning gjord 2015-05-26

Representationskontot Kontering 121 00900 6799

Beslut Ändamål 2015 utbetalt Kommentar
Budget 649 180 (521 000 + periodiserat 128180)
2014/130 Bidrag till Nouruz -35 000                         Ja Flyttat fr 2014
2014/611 Bidrag till studiedagar -30 000                         Ja Flyttat fr 2014
2014/781 Bidrag till 60-års firande -10 000 Flyttat fr 2014
2014/978 Bidrag till Creativity -10 000                         Ja Flyttat fr 2014
2014/984 Bidrag till vollybollturn. -7 500                         Ja Flyttat fr 2014
2014/1043 Bidrag till delt. i konf. -10 000                         Ja Flyttat fr 2014
2015/34 Bidrag till After Work Cl. -6 500                         Ja Luleå Symfoniorkester
2015/139 Bidrag till evenemang -5 000                         Ja P Georgson CMG Management
2014/1142 Bidrag till National forum -24 000 Ltu, Lydia Kokkola
2015/163 Bidrag till Sydafrikaproj -20 000                         Ja Kult.gymn + Svenska kyrkan
2015/245 Bidrag till resa -7 826                         Ja Ungdomsklubben
2014/1062 Bidrag till Noawruz -35 000                         Ja Afghanska kulturcenter
2015/247 Bidrag till konferens -10 000                         Ja Hemängsskolan, S Sunderbyn
2015/248 Bidrag till resa -10 000                         Ja Svartöstadskolan
2015/355 Bidrag till proj Auschwitz -10 000 Svenska kyrkan
2015/458 Bidrag till delt i tävling -15 000 Räddningstjänsten
2015/514 Bidrag till resa -10 000 Furuparksskolan 4 B

Kvar 393 354
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KS oförutsedda Kontering 121 00900 6799

Beslut Ändamål 2012 2013 2014 2015 Kommentar
Budget 693 000 703 000 714 000 725 000 Uppräkn 1,5 %
§133 2005-08-15 Bottenviksbågen -147 506
§15 2012-01-16 Sveriges Nordkalottkommitte -25 000
§69 2012-03-12 Romskt nationaldagsfirande -35 000
§92 2012-04-16 Bidrag till allsångskväll -20 000
§115 2012-05-14 Dramavandringar -20 000
§147 12-06-04 Kulturnatten -138 625
§161 12-08-13 Konstmuseum i norr -200 000
§165 12-08-13 Sputnik -50 000 Ramhöjning 100 tkr from 2013
§ 184 2012-09-10 Tornedalsfesten -40 000
§ 272 2012-12-03 Gemenskapsjul -10 000
Kvar 6 869

KF oförutsedda Kontering 111 95200 6799

Beslut Ändamål 2012 2013 2014 2015 Kommentar
Budget 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
§ 161 2011-09-26 BD pop -500 000 Ramhöjning from 2013
§265 2011-12-19 Skärgårdstrafik -1 200 000 Urspr beslut 1 600 tkr. Upphandling blev 1 200 tkr.

Ramhöjning 1 200 tkr fr om 2013
§8 2012-01-16 Bottenvikens skärgård -410 000
§10 2012-01-16 Winternet ek. förening -500 000 500 tkr 2013-2015 i SPB 13-15
§28 2012-02-27 Lulekalaset -600 000
§58 2012-03-26 Fritid på lika villkor -506 986
§89 2012-05-02 Flygmuseum -90 000 275 tkr 2013-2015 i SPB 13-15
§109 2012-05-28 Norrlands Motorhistoriker -320 000
§125 2012-06-18 Singing people together -200 000
§126 2012-06-19 Grafitti -200 000
§ 167 2012-09-24 Rekrytera flera -150 000
§ 196 2012-10-29 Röda Korset -150 000 -150 000 -150 000
§ 204 2012-10-29 Kulturkonferens -60 000
§235 2012-11-26 Välkomstmiddag studenter -60 000
Förslag PTU 121210 Musikens makt -600 000 2014:700, 2015:850 ska beaktas i strat.plan (bokslut)
§266 2012-12-17 Stadsfest -3 000 000 2014 och framåt: 3 000 ska beaktas i strat.plan 
§268 2012-11-17 Climate congress -640 000
§271 2012-12-17 Riksidrottsmötet -170 000

Kvar 53 014 440 000 4 850 000 5 000 000
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KF oförutsedda 2012

Beslut Ändamål Belopp
Budget 5 000 000
§ 161 2011-09-26 BD pop -500 000
§265 2011-12-19 Skärgårdstrafik -1 600 000 Avvakta
§266 2011-12-19 Fritid på lika villkor -506 986 Återremiss

Winternet ek. förening -500 000 Förslag i KS 2011-01-16

Kvar 1 893 014
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningens/samhällsut
vecklingskontoret

Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-27

 
2015/688-217

Anna Lindh Wikblad

Förslag om uppdrag avseende målbild och 
genomförandeplan för Södra hamnplan
Ärendenr 2015/688-217

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Stadsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med Kulturnämnden och Fritidsnämnden ta fram ett förslag till 
målbild och genomförandeplan för förverkligande av översiktsplanens mål 
och intentioner med Södra hamnplan. Förslaget föreläggs 
kommunfullmäktige för beslut.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-05-27  den nya översiktsplanen vilken 
innefattar riktningar och sex program till Vision Luleå 2050. I delprogram C, 
Kuststaden Luleå, har fastslagit att Södra hamnen är porten till skärgården 
och att ett Visitor Center för Luleå skärgård och platsen som torg/kajområde 
ska etableras som en väl fungerande mottagningsstation för besöksnäringen.

2010 antogs en detaljplan för hamnplanen som nu rustats upp och byggts om 
till ett kombinerat torg/park och kajområde. Hösten 2013 invigdes den nya 
hamnplanen. Därefter har ett arbete utförts om hur verksamheten kan 
utformas och hur en ny byggnad kan se ut. Arbetet resultera i att en ansökan 
lämnades in till Naturvårdsverket under våren 2015 om att inordna ett 
naturum/visitor center i den nya byggnaden vid södra hamnplan 2017.

Nästa steg är nu att berörda nämnder och övriga intressenter tillsammans tar 
fram en genomförandeplan inklusive lokalprogram. Lokalprogrammet kan 
sedan ligga till grund för projektering och upphandling. 

Genomförandeplanen ska förverkliga intentionerna i översiktsplanen och ska 
redovisa förslag på husets placering, disposition av lokalytor, verksamhets-
innehåll, koncept på hur samordning kan ske samt finansiering för verksam-
heten. Genomförandeplanen ska bygga på att utveckla verksamhetsinnehållet 
utifrån funktionen.

Beskrivning av ärendet
Luleås läge vid vattnet, älven, havet, skärgården och alla fjärdarna är en av 
våra viktigaste tillgångar för både rekreation och besöksnäring. Södra 
hamnplan i Luleå har varit en av Luleås viktigare inlastningshamnar. 2010 
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Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-05-27

 
2015/688-217

Anna Lindh Wikblad

antogs en detaljplan för hamnplanen som nu rustats upp och byggts om till ett 
kombinerat torg/park och kajområde och en ny attraktiv mötesplats har 
tillskapats i centrum. Efter invigningen hösten 2013 återstår nu att bygga ett 
nytt hus som blir en viktig del i ramen runt torget, i kopplingen till året runt 
aktiviteter vid hamnplanen, ge en port till skärgården och ett nytt landmärke 
för kuststaden Luleå.  Medel för investeringen finns avsatta i Strategisk plan 
och budget 2015-17 med 55 mkr.

Kommunens nya översiktsplan 2013 delprogram C, Kuststaden Luleå, har 
fastslagit att Södra hamnen är porten till skärgården och att ett Visitor Center 
för Luleå skärgård och platsen som torg/kajområde ska etableras som en väl 
fungerande mottagningsplats för besöksnäringen. Luleå kommun har, med 
utgångspunkt från målsättningar i kommunens översiktsplan, medel i budget 
och verksamhetsbehov, ansökt om att inordna ett naturum via 
Naturvårdsverket med målet att den ska inordnas i den nya byggnaden vid 
södra hamnplan 2017. 

Genomförandeplanen ska förverkliga intentionerna i översiktsplanen och ska 
redovisa förslag på husets placering, disposition av lokalytor, 
verksamhetsinnehåll, koncept på hur samordning kan ske samt finansiering 
för verksamheten. Genomförandeplanen ska bygga på att utveckla 
verksamhetsinnehållet utifrån funktionen Visitor center/naturum, mötesplats, 
besöksnäring, skärgårdsturism, kultur och att förstärka attraktiviteten vid 
platsen och i koppling till centrum.

Anna Lindh Wikblad
samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen

133



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 62

Antagande av detaljplan för del av Centrum, del av 
Innerstaden 2:34 m fl, Södra Hamn
Ärendenr 2015/41-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att 
anta detaljplanen för del av centrum, del av Innerstaden 2:34 m fl.

Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av centrum, 
del av Innerstaden 2:34 m fl. 

Arbetsutskottet stödjer förvaltningens förslag och ger i uppdrag till stads-
byggnadsförvaltningen att komma med förslag på hur bestämmelser gällande 
friskluftsintag ska hanteras i planbestämmelserna.

Planområdet är beläget på centrumhalvön i Södra hamnen, inom Luleå 
kommun. Detaljplanen avgränsas i norr av Småbåtsgatan, i öster av befintlig 
planområdesgräns (A 416), i söder av gräns för planerad småbåtshamn

samt i väster av fastighetsgräns för Innerstaden 2:34. Området har en area på 
cirka 13 ha varav cirka 8 ha utgör vattenområde.

Huvudsyftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att bygga 
bostäder och lokaler för restaurang, handel, service och liknande på utfyllt 
vattenområde, som idag utgör en stor del av Ettans båthamn. Planen ska även 
möjliggöra anläggandet av en gång- och cykelväg längs Småbåtsgatan och ett 
allmänt promenadstråk på föreslaget kajområde samt en ny placering och en 
utökning av Ettans båthamn. 

Planförslaget innebär att ca 300 nya bostäder kan byggas och att lokaler för 
verksamheter får uppföras i bostadshusens bottenplan. Småbåtshamnen kan 
enligt planförslaget iordningställas med ca 650 båtplatser, ca 200 fler än idag.

Sammanträdet

Planarkitekt, avdelning Stadsplanering, föredrar följande förslag till tillägg i 
planbestämmelsen – ”Friskluftsintag ska placeras i skyddat läge i förhållande 
till tankstation”.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Glenn Berggård (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till komplettering.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag inklusive förvaltningens förslag till tillägg i planbestämmelsen och 
finner att nämnden beslutar bifalla förslaget med tillägg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-03-20
Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration) (bilaga)
Plankarta A3 (bilaga)
Illustration A3 (bilaga)
Planbeskrivning (bilaga)
Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor (bilaga)
Utlåtande (bilaga)

Beslutet skickas till

Sändlista till ärendenr 2015/41-214
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Stadsbyggnadsförvaltningen Ärendenr
Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-05-27

 
2015/692-29

Malin Lagervall

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse om 
försäljning av fastigheten Seminariet 1
Ärendenr 2015/692-29

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheten 
Seminariet 1 i Luleå kommun för 22 871 000 kr till Avarus AB och ger 
stadsbyggnadschefen rätt att underteckna erforderliga köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat försäljningen av fastigheten 
Seminariet 1 på Östermalm i Luleå.

Seminariet 1 är belägen på Östermalm och är bebyggd med tre större 
byggnader vilka är sammankopplade. Byggnaderna inrymmer före detta 
skolsalar, kontor och en restaurang-/matsalsdel. Fastigheten har använts av 
arbetsmarknadsförvaltningen för bland annat vuxenutbildningen men står nu 
tom.

Fastigheten har varit utbjuden till försäljning genom anbudsförfarande under 
februari-mars. Vid anbudstidens utgång 2015-03-05 hade fyra skriftliga anbud 
inkommit. Efter genomgång av anbuden föreslår stadsbyggnadsförvaltningen 
att fastigheten Seminariet 1 försäljs till högsta anbudsgivaren Avarus AB för 
22 871 000 kr.

Malin Lagervall
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