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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-15

 
2016/1156-3.1.1.1

Sofia Riström

Information om arbete med ny återvinningscentral 
Ärendenr 2016/1156-3.1.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om det pågående arbetet med ny 
återvinningscentral. 
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-01-13

 
2016/59-3.5.3.1

Sofia Riström

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2016/59-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om pågående arbete vid 
förvaltningen.
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-15

 
2016/1109-1.3.3.2

Sofia Riström

Information om förändringar i styrkortet
Ärendenr 2016/1109-1.3.3.2

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

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om förändring som rör strukturen för styrkort 
och uppföljning. Styrkortet behöver anpassas till ett tydligare resultatfokus i 
enlighet med vad som noterades vid utvärderingen med Kommunkompassen 
i november 2015.

Beslutsunderlag
 Sammanfattning gällande Luleå kommuns arbete med styrkort
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Styrkort - Information till KS/AU 

 

1. Bakgrund 

Luleå kommun har arbetat med styrkort sedan början på 00-talet. Under den tiden har 

styrkortet och styrmodellen genomgått flera större och mindre förändringar. Till att börja 

med fanns det fem perspektiv, framgångsfaktorer och mål. Kommunstyrelsens styrkort 

upprättades första gången 2008 och innehöll då 25 mål. Därefter har perspektiven har ändrat 

namn, framgångsfaktorerna avvecklats och målen blivit målområden. Förändringar har även 

skett vad beträffar uppföljningen som gått från målrelaterad prognosuppföljning till 

aktivitetsuppföljning och resultat. 

Grunden för modellen styrkort (framtagen av Robert Kaplan och David Norton) är att ha en 

flerdimensionell syn på målen, där varje mål ska ses ur flera olika perspektiv. Begreppet 

styrkort ses av då som en strategisk karta. Luleå kommuns styrkort ser tvärtemot den 

strategiska kartan varje mål ur endast en synvinkel, varvid perspektiven snarare blir stuprör 

än flerdimensionella. 

När Luleå kommun 2014 beslutade att arbeta med ett mer fokuserat kvalitetsarbete 

bestämdes att SKL skulle få utvärdera kommunen med Kommunkompassen. Detta skedde 

under november 2015. Utvärderingen ledde till ett flertal omdömen där vissa handlade om 

förslag till förbättringar. Ett sådant område var styrkortet och otydligheten i de perspektiv 

som kommunen har. Utvärderarna frågade sig: var finns medborgaren? En annan synpunkt 

som var genomgående gällde: var syns kommunen resultatfokus? 

Ovanstående har föranlett en rejäl omprövning från kommunens sida. Olika grupper och 

sammankomster har kommit fram till samma sak: vi måste vara tydligare och vi måste bli 

bättre på att redovisa resultat. 

2. Styrsystem 

Ett styrsystem är ett ramverk vars uppgift är att skapa: 

 trygghet i planeringen 

 tydlighet i prioriteringen 

 överskådlighet i uppföljningen 

 grund för analys 

 resultatinriktning 
 
Ju fler komponenter som ingår i ett styrsystem, desto större är risken för att ambitionerna 

försvinner på vägen. En rimlig ambition är därför att ha ett styrsystem som är enkelt och 

funktionellt. Det ska vara lätt att göra rätt. 
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De väsentliga delarna i ett enkelt styrsystem är: 

 väldefinierade verksamheter (budgeterade uppdrag) 

 mål (prioriterade och resulterande) 

 nyckeltal (avvägda och vägledande) 

 finansierade projekt (särskilda genomföranden) 
 

3. Utgångspunkt för förändring – det nya styrkortet 

Ett styrkort med proaktivt fokus på hållbar utveckling och särskilda målgrupperna, men utan 

”perspektiv” med inlåsningseffekter. I stället för perspektiv sätts fokus på följande när målen 

tas fram: 

 Social hållbarhet (vår gemensamma framtid) 

 Miljö (omständigheterna vi lever med) 

 Ekonomi (de knappa resurser vi förfogar över) 

 Luleåborna (medborgarna) 

 Den som är föremål för insatser (kunden/brukaren) 

 Samhället (platsen) 

 Chef/ledare 

 Medarbetare 

 Omvärlden 
 

- verksamheterna tar fram specifika mål kopplad till den egna verksamheten 

- kommunstyrelsen tar fram selektiva och prioriterade målområden som riktas till 

verksamheterna (dvs dessa målområden är inte generella) 

Antalet mål och målområden bör vara begränsade. Det går bara att göra det som är möjligt 

att göra. Om det sätts för många mål är risken att inget av dessa kan uppnås. Målen och 

målområdena ska vara tydliga. De ska beskriva en tydlig förbättring som är möjlig att mäta 

och som ger ett önskvärt resultat. 

En konsekvens av att inte ha perspektiv är att rollen perspektivsamordnare försvinner. I 

stället ska inrättas en analysgrupp vars uppgift är att ta fram förberedande underlag till en 

sammanvävd process med budget och planering som leder till slutdokumentet för 

kommunens strategiska plan och budget. 

4. Kompletterande styrmedel för att visa och nå resultat 

Kommunen och verksamheterna ska ta fram nyckeltal som kan följas på kort och lång sikt. 

Kommunen går under 2016 in i SKL:s resultatnätverk ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK). 

Det innebär att kommunen förbinder sig att följa utvecklingen över tid avseende cirka 40 

nyckeltal. Med den erfarenheten har kommunen sedan möjlighet att bygga upp en egen 
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bank med nyckeltal som dels kan mätas löpande, dels kan utgöra underlag för att bedöma 

måluppfyllelse. Varje verksamhet ska ta fram servicedeklarationer. 

5. Förändringens ikraftträdande 

De förändringar som skett med kommunens styrkort över tiden har skett genom stegvisa 

anpassningar. Detta är ett sådant steg som kommer att gälla från och med nästa 

planeringsperiod 2018-2020. Den planering som gjorts för 2017-2019 kommer 

redovisningsmässigt i uppföljningen att ske utan perspektiv. Det innebär att fokus redan nu 

läggs på målen och på uppnått resultat. 

6. Uppföljningsstruktur 

Kommunen har även på uppföljningssidan haft ett antal olika sätt att redovisa. Det mest 

genomgripande var förändringen från prognosfokus (vad gäller vid årets slut) till 

aktivitetsfokus (hur är läget just nu). Revisorerna har även efterlyst att det ska göras en 

målbedömning på övergripande nivå, vilket inte har skett under de senaste åren. 

Tanken är därför att göra uppföljningsstrukturen enkel och även den inriktad på resultat: 

 Det ska finnas en tydlig målbeskrivning för varje upprättat mål. Där ska 
framgå vad målet ska leda till och hur det går att mäta måluppfyllelse 

 Om målet vid uppföljningen går enligt plan markeras det med gult 

 Om målet avviker från plan markeras det med rött. Det ska då åtföljas 
av en beskrivning om vilka åtgärder som ska sättas in för att nå målet 

 Om målet är uppfyllt markeras grönt. Det ska då åtföljas av en 
beskrivning om vad som verifierar måluppfyllelsen och vilken effekt 
detta förväntas ge 
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 26 september 2016    
Ärendenr 2015/1686-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne

Sametinget
2016-08-31
2016-09-01

Hid nr. 2016.4700 samt Hid nr. 2016.4729
Konferens om barns rätt till sitt nationella 
minoritetsspråk i Luleå 20 oktober 2016,
konferensen genomförs även i Stockholm och Malmö

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2016-06-05

Hid nr. 2016.4772
Höstens presidiekonferenser 

Skövde kommun
2016-09-14

Hid nr. 2016.4916
Inbjudan till seminarium den 22 november angående 
att höja attraktiviteten inom vård- och omsorg
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§ 83

Beslutsförslag till vägval för framtida badhusverksamhet i 
Luleå kommun
Ärendenr 2016/25-3.7.2.1

Fritidsnämndens beslut
1. Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att välja modifierat 

vägval Bostadsnära. Fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med 
förslag till utformning av ett nytt badhus på Hertsön, likvärdigt det som 
finns där idag. Fortsatt drift och underhåll av Råneå badhus och 
Gammelstads badhus. Pontusbadets renovering etapp 3 genomförs under 
2017. Kostnadsbedömningar för utförande och behov om utökat 
kommunbidrag ska finnas med i investeringsbudgeten för perioden 
2017-2019.

2. Detta ersätter tidigare beslut av fritidsnämnden om ett nytt badhus på 
Hertsön § 95 2013-10-02 och § 16 2014-03-19.

Reservationer
Martin Karlsson (MP) och Isak Lundberg (M) reserverar sig mot beslutet.

Åsa Koski (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsförslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11, § 8 att ge fritidsnämnden i uppdrag 
att utreda hur den framtida badhusverksamheten ska bedrivas i Luleå 
kommun. Fritidsförvaltningen har tillsammans med 
stadbyggnadsförvaltningen tagit fram olika vägval för framtida 
badhusverksamhet med utgångspunkt från uppdraget samt det som står i 
Översiktsplan 2013 och planeringsförutsättningarna för kommande 
planperiod 2017-2019.  

Fritidsförvaltningen har informerat om utredningens vägval och förslag på 
alternativ för fritidsnämnden (2016-05-25) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (2016-06-07). Fritidsnämnden ska i egenskap av facknämnd 
rekommendera vägval för kommunstyrelsen. 

Fritidsförvaltningen har 2016-08-01 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen välja vägval koncentrera – premium. Fritidsnämnden får i 
uppdrag att utreda tillbyggnad av tävlings- och varmvattenbassäng intill 
Pontusbadet. En detaljerad åtgärdsplan ska fram för insatser vid 
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Gammelstads badhus. Råneå badhus avvecklas i närtid. 
Kostnadsbedömningar för utförande och behov om utökat kommunbidrag 
ska finnas med i investeringsbudgeten för perioden 2017-2019 samt att detta 
ersätter tidigare beslut av fritidsnämnden om ett nytt badhus på Hertsön.

Fritidsnämndens arbetsutskott har 2016-08-17 § 44 föreslagit fritidsnämnden 
rekommendera kommunstyrelsen välja modifierat vägval Bostadsnära. 
Fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till utformning av 
ett nytt badhus på Hertsön, likvärdigt det som finns där idag. Fortsatt drift 
och underhåll av Råneå badhus och Gammelstads badhus. Pontusbadets 
renovering etapp 3 genomförs under 2017. Kostnadsbedömningar för 
utförande och behov om utökat kommunbidrag ska finnas med i 
investeringsbudgeten för perioden 2017-2019 samt att detta
ersätter tidigare beslut av fritidsnämnden om ett nytt badhus på Hertsön.

Beskrivning av ärendet
Under 2013 och 2014 utarbetade fritidsförvaltningen ett fördjupat underlag för 
uppförande av ett nytt badhus på Hertsön i stället för renovering, då 
renovering av ett så pass gammalt badhus inte anses vara kostnadseffektivt. 
Utredningen utgick ifrån vad Luleå ansågs behöva; kort sammanfattat en 
tävlingsbassäng (25 m x 20,5 m) och en undervisningsbassäng för varmt 
vatten (med höj- och sänkbar botten).

När kommunstyrelsen i januari 2016 beslutade om att ge fritidsnämnden i 
uppdrag att utreda all badhusverksamhet i kommunen, förändrades 
förutsättningarna från 2013 och 2014 (som bara gällde Hertsö badhus). 
Statusbesiktningarna för Råneå badhus, Gammelstads badhus samt 

varmvattenbassängerna på Örnen och Klockarängen, gav dystra besked i form 
av mycket stora renoveringsbehov. Stora och kostsamma renoveringsbehov 
försvåras givetvis i en tid när planeringsförutsättningarna visar på begränsade 
möjligheter för utökat kommunbidrag. Ökade krav har i 
planeringsförutsättningarna och i dialog med kommunledningen ställts på 
samtliga nämnder att frigöra resurser genom omprioritering och 
effektivisering.  

Utredningen gällande den framtida badhusverksamheten i Luleå består av tre 
huvudsakliga vägval:
 Bostadsnära
 Idrottsstad
 Koncentrera
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Vägvalet Bostadsnära 
Vägvalet Bostadsnära med 3-4 badhus innebär rejäla driftkostnadsökningar 
för framtida badverksamhet. Utredningen visar att en nybyggnation på 
Hertsön innebär höga kostnader även om badhuset skulle bli betydligt mindre 
än idag. Ur ett jämförelseperspektiv avseende förutsättningar för föreningsliv 
och allmänhet skulle dessutom ett nybygge utgöra en förbättring. 

Status och åtgärdsbehov vid Gammelstads badhus är förvånande med tanke 
på att renoveringar har genomförts för 41 mkr sedan 2003. Ytterligare 
utredningar och verksamhetsanpassningar behöver genomföras för att avgöra 
omfattning. Badhuset i Gammelstad är byggt 1976, ett år efter Hertsö badhus. 

Råneå är prioriterat enligt välfärdsredovisningen, vilket bland annat kan ses i 
Luleå kommuns investeringar inom fritidsektorn under de senaste åren. 
Exempelvis Mekverkstan, konstgräs, Rånepoolen, ny brottarlokal och 
spegelsal samt ny fritidsgård. Renoveringsåtgärderna för Råneå badhus är 
mycket omfattande, initial bedömning ca 30 mkr. Även Klockarängen har 
stora renoveringsbehov. Fritidsförvaltningen bedömer att kostnaderna inte 
kan motiveras utifrån besöksantal och upptagningsområde. Det är väldigt 
sällsynt att det numera byggs mindre bassänger (< 25 m) fristående. Badhuset 
bör avvecklas i närtid. Ett kontrollprogram är under framtagning. Stängning 
bör beslutas av fastighetsägaren i samråd med verksamheten. Konsekvenser 
av stängningen ska givetvis analyseras och en handlingsplan för bad och 
skolsim tas fram.

Vägvalet Bostadsnära bedöms av fritidsförvaltningen av ovanstående skäl 
inte vara möjligt utifrån givna planeringsförutsättningar och övriga 
investeringsbehov i kommunen. 

Andra vägval
Under medborgardialoger, föreningsträffar och samtal med andra 
kommunala verksamheter har behovet av tävlingsbassäng och 
varmvattenbassäng bekräftats. Fritidsförvaltningens utgångspunkt är att 
dessa funktioner bör finnas med vid en nybyggnation för att ge goda 
förutsättningar för folkhälsa och idrottslig utveckling. Det finns endast två 
lämpliga platser för en nybyggnation av tävlingsbassäng och 
varmvattenbassäng, på Hertsön i enlighet med fritidsnämndens tidigare 
beslut (utifrån utredning 2013 och 2014) eller intill nuvarande Pontusbadet. 
Med vägval Idrottsstad får kommunen betydligt bättre förutsättningar för 
både föreningsliv och allmänhet än idag.
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Luleå kommun har under flera år gjort omfattande investeringar, kopplade till 
tillväxtambitioner (10 000 fler), vilket har påfrestat kommunens ekonomi. 
Utgångsläget kan därför medföra att Luleå kommun väljer att prioritera 
investeringar i annan kommunal verksamhet före badhusverksamhet under 
kommande planeringsperiod/-er. Utredningen bedömer att konsekvenserna 
av ett sådant beslut kommer att medföra en tydlig fokusering på verksamhet 
(skolsim) som ger förutsättningar för skolans läroplan och att övrig 
verksamhet prioriteras därefter. Det innebär konkret att badverksamheten 
under många år försätts i vägval Koncentrera standard, med en rad negativa 
konsekvenser som följd, däribland akut underhåll som ofta är dyrare än 
planerat samt försämringar för föreningsliv och allmänhet. Från beslut till 
invigning av ett nytt badhus kan det ta många år. 

Fritidsförvaltningens förslag till vägval
Utifrån gällande planeringsförsättningar om långsiktig kostnadseffektivitet 
och översiktsplanens inriktningar förespråkar fritidsförvaltningen det 
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, vägval Koncentrera – premium. 
Genom att förstärka ett centralt placerat badhus som dessutom är 
kulturminnesmärkt kan verksamheten utvecklas och hitta synergier med 
kringliggande verksamheter, lokaler och parkeringsplatser etc. Satsningar på 
Pontusbadet skulle också stärka Luleås evenemangs- och upplevelsestråk1 
(från centrum till Skutviken) samt kreativa arena2 runt Norra hamn.
I händelse av att åtgärderna för Gammelstads badhus leder till behov av 
avveckling så har Luleå med vägval Koncentrera - premium ändå fortsatt 
kapacitet för skolsim, allmänhet, föreningsliv och folkhälsa. 

Alternativet med bassänger intill Pontusbadet behöver utredas ytterligare 
utifrån markförhållanden, lokalprogram, detaljplaner etc. 

Badhusverksamheten bedöms, utifrån vägvalet och efter avveckling av Råneå 
och Hertsö badhus, motsvara en årlig driftkostnad om ca 25 mkr/år och 
därmed ett behov om utökat kommunbidrag för fritidsnämnden om 10 mkr.

Beslut om nybyggnation och omfattande renoveringar medför att 
fritidsnämnden har behov av utökat kommunbidrag för badhusverksamheten. 
Skulle beslut tas om finansiering inom befintlig ram får det mycket stora 
konsekvenser för fritidsnämndens nuvarande verksamhet. 

1 Program Rum för möten, strategiområde Vilja uppleva, s 24.
2 Program Ledande nordlig region, strategiområde Entreprenörskap, s 22.
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Exempelvis motsvarar utökat kommunbidrag med:
 +7 mkr, ungefär fritidsnämndens årsbudget för alla bidrag till 

föreningslivet med undantag av det lokala aktivitetsstödet. 
 +12 mkr, ungefär fritidsnämndens årsbudget för verksamheten Ung i 

Luleå och dess fritidsgårdar. 
 +16 mkr, ungefär hälften av fritidsnämndens årliga driftbudget för 

samtliga ishallar i Luleå.

Sammanträdet
Åsa Koski (V) föreslår bifalla förslaget med tillägg att Hertsö badhus ska 
byggas och drivas i kommunal regi.

Beslutsgång
Ordförande ställer Åsa Koskis (V) tilläggsförslag under proposition och finner 
att fritidsnämnden avslår förslaget.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottet förslag under proposition och 
finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Beslut om uppdrag i KS § 8, 2016-01-11, Hid FRI 2016.31.
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Utredning av framtida 

badverksamhet i Luleå kommun, Hid FRI 2016.540
 Bilaga Utredning av Framtida badhusverksamhet i Luleå kommun, 

Hid FRI 2016.591
 Kommunfullmäktige 2013-05-27, § 129, Översiktsplan 2013, Rum för möten 

och Ledande nordlig region, Hid FRI 2015.5
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-01, Hid FRI 2016.839
 Arbetsutskottets förslag till beslut § 44, 2016-08-17, Hid FRI 2016.887

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN DELEGATIONSBESLUT 1 (5)
Miljö- och byggnadsnämndens Ärendenr
Avdelning Tillsyn 2016-09-09

 
 M-2016-1797

Sofia Linder

Yttrande avseende Naturvårdsverkets uppdragsredovisning 
för nya finansieringsformer av efterbehandling av 
förorenad mark
Ärendenr  M-2016-1797

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljö-och byggnadsförvaltningens 
synpunkter även är nämndens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har via kommunledningsförvaltningen fått 
uppgiften att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets uppdragsredovisning 
avseende nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark. 

Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen och synpunkterna ska därmed 
lämnas till kansliet senast den 12 september 2016 (kansliets dnr 2016/900).

Remissen omfattar Naturvårdsverkets utredning med förslag på nya 
finansieringsformer för efterbehandling av förorenade områden där ansvarig 
finns men saknar betalningsförmåga. 

Naturvårdsverkets sammanfattade bedömning är att det krävs nya styremedel 
inom området; både för att omhänderta nuvarande problem men framförallt 
för att förebygga framtida problem som riskerar att sänka takten i 
efterbehandlingsarbetet ytterligare. Med nuvarande takt nås inte målet om 
giftfri miljö och det finns risk att kostnaderna ökar ytterligare för staten.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram två förslag som bidrar till att öka takten i 
efterbehandlingsarbetet genom att förbättra förutsättningarna för att det ska 
finnas tillgängliga medel för efterbehandling av förorenade områden. 

Förslag I
Naturvårdverket föreslår i förslag I att alla verksamheter som omfattas av 
förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska upprätta en 
så kallad saneringsplan med tidsbegränsad planering av efterbehandling av 
konstaterade föroreningar inklusive kostnadsuppskattningar.

Förslag I skulle enligt Naturvårdsverket innebära ett synliggörande av redan 
existerande kostnader i och med att saneringsplanen ska omfatta en plan för 
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LULEÅ KOMMUN DELEGATIONSBESLUT 2 (5)
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Avdelning Tillsyn 2016-09-09

 
 M-2016-1797

Sofia Linder

avhjälpande av redan konstaterade föroreningsskador som kan avhjälpas 
under drift. Det faktum att kostnaderna synliggörs i verksamhetens 
årsredovisning ökar medvetenheten om dessa och stärker incitamenten för 
verksamhetsutövaren att minimera dem. 

De verksamheter som inte har några konstaterade föroreningsskador kommer 
inte heller att behöva upprätta någon plan.

Förslag II
Förslag II innebär att alla anmälning- och tillståndspliktiga 
verksamhetsutövare betalar in avgifter till en statligt administrerad fond för 
bidrag till efterbehandling i det fall det finns en ansvarig men som saknar 
betalningsförmåga.

Förslaget med en fond för efterbehandling är ett sätt att införliva den kostnad 
som risken, som potentiellt förorenande verksamhet innebär för samhället, i 
verksamhetens produktionskostnader. Det blir en slags försäkring för 
samhället mot att verksamhetsutövaren inte står för sina kostnader vid 
bristande betalningsförmåga. Fonden kommer att öka tillgängliga medel där 
ansvarig saknar betalningsförmåga. 

De verksamheter som kan visa på likvärdig eller bättre finansieringslösning 
förslås undantas från fondavgiften. Detta skulle enligt utredningen stärka 
verksamhetsutövarens incitament att genomföra egna lösningar som kan 
finansiera efterbehandling utan att verksamhetsutövaren går i konkurs.

Båda förslagen riktar sig mot i stort sett samma verksamhetsutövare; dvs A, B 
och C-anläggningar enligt miljöprövningsförordningen. Förslagen styr dock 
mot två olika typer av kostnader/finansieringsansvar och kompletterar 
därmed varandra.

Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter
Generellt anser miljö- och byggnadsförvaltningen att det är positivt med 
många olika vägar för finansiering av efterbehandling av förorenade 
områden.

Förslagen omfattar endast A, B och C verksamheter. Anledningen till detta 
framkommer i utredningen. Trots detta vill vi påtala problematiken avseende 
hanteringen av föroreningar där det saknas finansiering och där nuvarande 
och nu föreslagna bidragssystem inte kan tillämpas, det kan vara exempelvis 
u-verksamheter som småbåtshamnar, mindre skjutbanor, föroreningar med 
anledning av större nedskräpningsärenden osv. För dessa objekt sker idag 
inga åtgärder om inte kommunen frivilligt går in och finansierar en åtgärd av 
någon anledning.
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Miljö- och byggnadsförvaltningen anser även att det måste bli enklare för 
kommuner att rapportera in åtgärdade objekt/platser till länsstyrelser, då 
svårigheter och krångel i det systemet påverkar statistiken för åtgärdstakten.

Det känns generellt svårt att förutse de två förslagens inverkan på 
åtgärdstakten, för att nå miljömålet giftfri miljö. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter på förslag I är följande;
Förslaget bedöms säkerligen innebära ett synliggörande av verksamheternas 
behov av efterbehandlingsåtgärder. Vi bedömer dock att de flesta 
konstaterade föroreningarna av detta slag redan är undersökta och 
åtgärdade/delvis åtgärdade inom kommunen. Här är det snarare så att det 
skulle behöva läggas större tyngd på verksamheterna i 
egenkontrollförordningen på så sätt att det för alla verksamheter ställs 
tydligare och likvärdigare krav på undersökningar vid uppstart av ny 
verksamhet och under drift. Vi bedömer att detta skulle kunna leda till att fler 
föroreningar blir konstaterade under driften och därmed åtgärdade. 

Det är inte helt tydligt i förslaget på ändring i egenkontrollförordningen vad 
som avses med att saneringsplanerna behöver hållas uppdaterade. Vi 
bedömer att tolkningsutrymme däri går från att uppdatera datum till att 
uppdatera kostnader för konsulter, schaktning, deponikostnader mm. Förslag 
I bedöms kunna ge periodvis ökad belastning på tillsynsmyndigheten genom 
granskning av saneringsplaner mm. Hanteringen av saneringsplanerna kan 
beroende på hur det blir med den återkommande granskningen av planerna 
komma att påverka den årliga tillsynsavgiften. Oberoende på vilken styrning 
eller vägledning det kommer att finnas för verksamheterna, så bedömer vi att 
vår insats genom begäran av uppgifter och kompletteringar kan bli rätt 
omfattande för vissa verksamheter. 
Det framkommer inte i lagförslaget om planerna ska fastslås av 
tillsynsmyndighet genom beslut.

Enligt praxis behövs ingen undersökning för att konstatera en 
föroreningsskada. Utan undersökning kan det dock vara svårt att uppskatta 
föroreningens art och omfattning samt saneringsbehov på ett rimligt sätt. 
Detta kan leda till saneringsplaner av väldigt olika kvalitet.
Vår bedömning är därmed att verksamheterna kommer att behöva utföra 
undersökningar för att kunna göra en rimlig kostnadsberäkning för 
efterbehandlingsåtgärderna. Det framkommer inte i förslaget till ändring av 
egenkontrollföroreningen.

Markundersökningar vid framtagande av en plan kan enligt vår bedömning 
leda till behov av kompletterande undersökningar, senare inför åtgärderna, 
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om dessa enligt planen ligger några år bort. Detta då utförda undersökningar 
eller analyser kanske inte ligger i linje med kunskapsläget vid tidpunkten för 
saneringen. Detta blir då en extra kostnad för verksamhetsutövarna.

Avseende tillägget i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll vill vi 
påtala att undersökningar ofta sker frivilligt vid verksamheterna efter 
diskussioner med tillsynsmyndigheten vid driftsstörningar eller sådana 
utsläpp som tillsynsmyndigheten bli varse om. Sådana direkta utsläpp 
åtgärdas även ofta direkt i anknytning till händelsen. Om det sker ett utsläpp 
exempelvis vid en brand kan detta tyckas bli en konstaterad förorening. Det 
framkommer inte i förslaget till ändring i egenkontrollförordningen om 
sådana händelser undantas från kravet om en upprättad plan. En plan skulle i 
detta fall kunna förhala saneringen och öka spridningen av föroreningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunger på förslag II är följande;
Som ett skäl till förslaget om en fond framkommer att utredningen anser att 
det är rimligt att staten och verksamhetsutövare delar på kostnaden för 
efterbehandling. Det framkommer längre fram i utredningen att avgiften bör 
bygga på föroreningsrisken och bör vara olika för stora och små verksamheter 
samt olika för olika branscher. Vi anser att föroreningsrisken inte 
nödvändigtvis följer branschen eller storleken på verksamheten utan även 
bygger på miljöengagemang och fungerande rutiner. 
Vi bedömer att det för verksamheterna kan bli diskussioner avseende avgifter 
för de företag som sköter sig mot företag som inte sköter sig inom samma 
bransch. Beroende på avgiftens storlek kanske det bör finnas möjlighet att 
kunna ansöka om att få avgiften nedsatt.

Den årliga tillsynsavgiften varierar mellan kommunerna. Detta bör beaktas i 
det fall avgiften blir en procentsats av den årliga tillsynsavgiften. I det fall det 
är koderna enligt miljöprövningsförordningen som avgör avgiftens storlek bör 
man fundera på hur det ska hanteras om en verksamhet har många 
underkoder.

Prioritering för utbetalning av fond kommer att vara kopplat till risker för 
hälsa och miljö, vilket är logiskt i sig. Vi funderar dock över hur detta kan 
komma att slå mot förorenade områden på glesbygden. Den största risken lär 
ligga i tätbebyggda områden medan det på glesbygden kanske snarare rör sig 
om att skydda naturmiljöer mm.  

Liksom tidigare kan det vara olika i vilken omfattning små och stora 
kommuner har möjlighet att agera som huvudman för en förorening. Vad 
detta skulle få för innebörd över användningen av fondens medel i stort är 
svårt att förutse.
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Det känns svårt att förutse hur stor avgift verksamheterna behöver betala in 
för att fonden ska fungera. Detta borde därmed lämnas utrymme att kunna 
reglera detta eftersom.

Göran Öhman
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden

Beslutsunderlag
1. Remiss av uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för 

efterbehandling av förorenad mark, Miljö- och energidepartementet, 
2016-06-16, M2016/00267/Ke

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-08-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 123

Medborgarförslag om varmvattenbassäng i Luleå Stad
Ärendenr 2016/186-1.5.2.1

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att hänvisa till 
badhusutredningen eftersom behovet av varmvattenbassäng ingår i den 
utredningen. 

Sammanfattning av ärendet
Lena Karlsson föreslår i medborgarförslag Hid 2016.498 att en 
varmvattenbassäng för rehabilitering i kommunens regi iordningställs i 
centrala Luleå. Det har tidigare funnits tillgång till varmvattenbassäng i Luleå, 
men denna har avvecklats. Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25  att 
medborgarförslaget får ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Socialnämnden har fått i uppdrag att besvara 
medborgarförslaget.  

Kommunen ansvarar inte för rehabilitering och habilitering om patienten kan 
ta sig till en mottagning, t.ex. en varmvattenbassäng, det är då istället 
landstingets ansvar. Kommunen ansvarar för rehabilitering och habilitering 
gällande personer som är 18 år och äldre som utförs i patientens egna boende 
när patienten på grund av sjukdom inte på egen hand eller med stöd kan 
uppsöka hälsocentral/mottagning.

När det gäller kundgruppen Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik, 
gym/gruppträning och själv rehab så ingår den gruppen i den framtida 
badhusutredningen. Förslag till beslut avseende utredning om Framtida 
badhusverksamhet i Luleå kommun 2016, ärendenr 2016/25-3.7.2.1 är 
överlämnad till kommunstyrelsen. 

Syftet med utredningen är att ge ett bra underlag för
beslut och långsiktig strategi utifrån:
• Vilken inriktning ska Luleå kommuns badverksamhet ha?
• Hur många badhus ska Luleå kommun ha?
• Vilka förväntade kostnader har badverksamheten under kommande 15-20
år?

Eftersom behovet av varmvattenbassäng ingår i badhusutredningen föreslås 
en hänvisning till den utredningen. 
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 Socialnämnden 2016-08-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2016-08-17 föreslå socialnämnden 
föreslår kommunstyrelsen att hänvisa till badhusutredningen eftersom 
behovet av varmvattenbassäng ingår i den utredningen. 

Sammanträdet
Förvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Hid 2016.498

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

2016-06-02
 

2016/144-1.5.2.1
Henrik Berg

KPR:s yttrande över medborgarförslag om 
varmvattenbassäng i Luleå
Ärendenr 2016/144-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningenförslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att en varmvattenbassäng i kommunens regi 
iordningställs i Luleå. Det har tidigare funnits tillgång till varmvattenbassäng 
för rehabilitering i privat regi, men denna finns inte längre kvar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 § 105 att medborgarförslaget får 
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från 
socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 

Kommunala pensionärsrådets yttrande
Kommunala pensionärsrådet menar att det finns ett behov av 
varmvattenbassäng i Luleå för äldre, sjuka och för personer i behov av olika 
former av rehabilitering. Tillgången på varmvattenbassänger möter inte 
behovet i dagsläget. Mot denna bakgrund föreslår kommunala 
pensionärsrådet att kommunstyrelsen beslutar bifalla medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag 2016-02-02
 Kommunfullmäktiges protokoll § 105, 2016-04-25

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-08-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 150

Motion om vinterunderhåll av skol- och förskolegårdar
Ärendenr 2015/1076-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen, genom att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i 
internkontrollplanen lägga in mål om att säkerställa vinterunderhåll av skol- 
och förskolegårdar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 98 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan remitterat 
motionen till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men föreslår 
stadsbyggnadsnämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen, då det redan finns planer för utemiljöåtgärder redan idag som 
bygger på nära samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskottet beslutar skjuta ställningstagande i ärendet till nämndens 
sammanträde 2016-08-31.

Nina Berggård (V) och Annika Sundström (V) har lämnat in en motion om 
vinterunderhåll av skol- och förskolegårdar. För barns, skolelevers, föräldrars 
och kommunens personals säkerhet och möjlighet till trygg utevistelse ska 
förbättras yrkar vänsterpartiet

- att stadsbyggnadsförvaltningen utarbetar en plan för att säkerställa att ett 
fullgott och acceptabelt underhåll sker i verksamheter som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för.

- att planen ska vara klar för verkställighet till vintersäsongen 2015 – 2016.

Dels finns en vinterunderhållsplan, se nedan, d v s en beskrivning av 
entreprenadavtalet. Därutöver finns utemiljöinvesteringsplan (med fokus på 
lek- och lärutrustningar och säkerhet) för grund- och förskolegårdar*. Däri 
ingår att se över risker och eliminera dessa, som inkluderar snöröjning med 
snöupplagsplatser bl.a. 
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 Stadsbyggnadsnämnden 2016-08-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanfattningsvis kan sägas de planer som finns idag behöver SBF 
tillsammans med bl. a BUF, ha fortsatt fokus på och skapa mer tydlighet i, för 
att förbättra utemiljöerna på olika sätt. I många fall krävs oftast mer resurser, 
både personella som ekonomiska, men i dagsläget så behöver SBF och BUF 
fokusera på i första hand en förbättrad analys av nuläget och därefter bedöma 
om nuvarande eller ökade insatser krävs.

Entreprenadavtalet 
Utförandet av den maskinella snöröjningen/ halkbekämpningen på våra 
kommunala fastigheter, som ingår som en del i vårt hyresåtagande mot 
hyresgästen, utförs/förväntas utföras/ enligt de krav som avdelningen 
fastigheter, ställt på upphandlade entreprenörer. Dessa krav utgör en 
minimistandard på hur arbetet ska utföras och är avtalade i ett 
entreprenadkontrakt mellan entreprenören och kommunen. 

I detta avtal framgår tydligt hur maskinell snöröjning och halkbekämpning 
ska utföras bl. a på skol- och förskolegårdar. Exempelvis att snöröjning ska 
utföras när snödjupet blivit > 5 cm och aldrig överskrida 10 cm även vid vallar 
för att inte försvåra framkomligheten, samt att maskinell snöröjning måste 
utföras på kvällar och nätter, då en maskin aldrig får vistas på en skolgård 
under den tid då verksamhet pågår. 

Halkbekämpning skall utföras omgående då halkrisk föreligger. Både 
snöröjning och halkbekämpning ska dokumenteras av utföraren med både 
tidpunkt och plats.

Övergripande ska kontraktsarbetena utföras så

- att förvaltningsobjekten ger ett välvårdat intryck.
- att säker och bekväm förflyttning kan ske även för funktionshindrade i 

exempelvis rullstol inom alla ytor för objekten som ingår i entreprenaden.
- att utförandetider anpassas med hänsyn till verksamheten i objekten.
- att inga skador på förvaltningsobjekten uppkommer till följd av 

entreprenaden.
- att risk för människors hälsa inte uppkommer.
- att förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls.

Att nämna så skärptes kraven för snöröjning från > 7 cm till > 5 cm vid den 
senaste upphandlingen för snöröjning och halkbekämpning, med start vintern 
2015-2016. Detta för att skapa en ännu bättre framkomlighet på våra 
fastigheter. 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

SBF avdelning fastigheters analys och förslag till åtgärder
SBF fastigheter och BUF serviceenheten, kommer att ha ett första inplanerat 
uppföljningsmöte i september och därefter fortsättningsvis ett par gånger per 
år/vid behov. Orsaken är att kundförnöjdsamheten från BUF när det gäller 
snöröjning har varit under en lång tid ifrågasatt och i deras tycke eftersatt. 
Den har minskat ytterligare den senaste vintern rätt dramatiskt. Likaså har 
sopning av sand/grus på våren upplevts också som något försämrad. Enbart 
mellan vintern år 14/15 till år 15/16 har försämringen ökat trots att säsongen år 
14/15 var en mycket mer snörik vinter. 

*En ökad satsning har skett under senare år på med bl. a höjning av staket på 
ett antal förskolor samt belysning har också kompletterats på några skolor och 
förskolor, just för att öka tryggheten under vinter- och mörkertid.

SBF avdelningen fastigheter har uppdrag att bevaka och kontrollera att 
entreprenadavtalet följs. I det ingår även att hantera uppkomna plogskador.     
Ovan nämnda delar behöver kontrolleras och kommer att ske vid fortsatt 
utredning tillsammans med BUF. Utredningen får visa på nya behov eller om 
de ingående resurserna räcker men kan behöva prioriteras på annat sätt.

Sammanträdet
Sektionschef Fastighetsdrift från avdelning Fastigheter ger följande 
kompletterande information:

I planen för utemiljöåtgärder regleras tid, kostnad, kvalité och innehåll 
gentemot entreprenören. Till vintern 2015-2016 ändrades utkallningsgränsen 
för snöröjning från> 7 till >5 cm, för att skapa en ännu bättre framkomlighet 
och höja kvalitén. Snöfall och ishalka åtgärdas på skolgårdarna först efter 
skoldagens slut. I avtalen för vinterunderhåll finns gräns för snöröjning, krav 
för halkbekämpning och isrivning samt krav på tidsramar inom vilka tider 
dessa arbeten ska vara utförda. Förutom dessa mått och krav finns följande 
övergripande villkor;

o att förvaltningsobjekten ger ett välvårdat intryck.
o att säker och bekväm förflyttning kan ske även för funktionshindrade i 

exempelvis rullstol inom alla ytor för objekten som ingår i entreprenaden.
o att utförandetider anpassas med hänsyn till verksamheten i objekten.
o att inga skador på förvaltningsobjekten uppkommer till följd av 

entreprenaden.
o att risk för människors hälsa inte uppkommer.
o att förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls.

Under avtalsperioden hålls ett antal uppföljningsmöten med entreprenören, 
för att säkerställa att arbetet bedrivs enligt avtal.
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Hur nöjda är våra kunder?
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Ordförande föreslår bifall till motionen, genom att ge stadsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att i internkontrollplanen lägga in mål om att säkerställa 
vinterunderhåll av skol- och förskolegårdar.

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

Bo Larsson (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande prövar bifall mot avslag till motionen och finner att nämnden 
bifaller motionen. Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande 
till eget tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
• Yttrande 2016-07-28, hid 2016.3836 
• Beslut KF 2015-04-27, § 98, hid 2015.2305
• Motion om vinterunderhåll av skol- och förskolegårdar, (V) (bilaga), 

hid 2015.2306

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

49



Vänsterpartiet Luleå 
Kommunfullmäktigegruppen

För mer information:
Nina Berggård, gruppledare
Tel: 070/264 56 05, e-post: nina.berggard@lulea.se

Motion om vinterunderhåll av skol- och förskolegårdar

I Luleå arbetar vi från politiskt håll mycket med att finna alternativa färdsätt till arbete, skola 
och fritidsaktiviteter. Vi vill möjliggöra för Luleå kommuns innevånare att ta sig från platser 
via gång och cykel eller kollektivtrafik på sätt som har positiv inverkan på folkhälsan på ett 
sätt som också har viktiga miljöaspekter.

Människors trygga och säkra möjligheter att leva aktiva liv och alternativ till bilåkande, 
förutsätter bra underhåll av bussvägar och gång- och cykelbanor. Det är inte bara snö- och 
isröjning som möjliggör aktiva människor och alternativa färdsätt. Halkbekämpning spelar en 
väsentlig och stor roll. Detta tycker vi sköts relativt bra av berörd förvaltning.

Under flera år tillbaka har vi som politiker fått signaler av kommunanställda, skolelever och 
fritidshemsbarn i vår kommun fått signaler om att is- och snöröjning samt halkbekämpning 
varit kraftigt eftersatt på skolgårdar och förskolor i kommunen. Möjlighet till utevistelse och 
aktiva liv är alltså inte fullt ut möjligt för våra förskolebarn, elever och deras pedagoger.

Även föräldrar som lämnar och hämtar mindre barn till förskola, fritidshem och skolor påtalar 
den fara de upplever och som uppstår i utemiljöer, vars underhåll verkar utebli.

För att barn, skolelever, föräldrar och kommunens personal säkerhet och möjlighet till trygg 
utevistelse ska förbättras  yrkar Vänsterpartiet

- att stadsbyggnadsförvaltningen utarbetar en plan för att säkerställa att ett fullgott och 
acceptabelt underhåll sker i verksamheter som Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar för. 

-att planen ska vara klar för verkställighet till vintersäsongen 2015-2016.

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Nina Berggård, gruppledare Annika Sundström,  kommunfullmäktigeledamot
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§ 156

Medborgarförslag om begränsning av biltrafik i centrum 
till endast nyttotrafik och boende
Ärendenr 2016/223-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att 
avslå medborgarförslaget.

Reservation
Markus Aarflot (MP) lämnar skriftlig reservation.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-01-25 § 19, beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden. 

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

Mauritz Fredriksson föreslår att biltrafiken i centrum begränsas till endast 
nyttotrafik och för boende i innerstaden. Fredriksson skriver att ett 
parkeringshus kan anläggas någonstans i industriområdet Skutviken och 
kombineras med ett centrum för all busstrafik till och från staden. I anslutning 
till detta transportcentrum föreslår Fredriksson att det ska finnas tillgång till 
cyklar, mopeder och elbilar att hyra. Vidare föreslår han att ett 
transportsystem anläggs mellan industriområdet och centrum som 
transporterar människor snabbt och enkelt i ett inomhusklimat på samma sätt 
som på stora flygplatser. 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar 
med att ta fram en utvecklingsplan för centrum. I detta arbete ingår bland 
annat en översyn av trafiksystemet. Fredrikssons idéer är intressanta men 
innebär en mycket stor förändring som kräver inte bara pengar utan även 
acceptans från allmänheten samt många organisatoriska och praktiska frågor 
som ska lösas. I dagsläget ser Stadsbyggnadsförvaltningen det som mer 
realistiskt att stegvis arbeta för att förbättra trafiksituationen i Luleå centrum.
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Beskrivning av ärendet
Luleå kommun jobbar på många olika fronter med skapa ett attraktivare 
centrum och en bättre miljö men vi kan inte se att det idag finns acceptans för 
att endast tillåta nyttotrafik och boende att trafikera innerstaden. 

Det är en mycket stor förändring att begränsa biltrafiken i centrum till endast 
nyttotrafik och dem som bor i centrum och det finns många olika åsikter om 
detta. Om resemöjligheter försvåras till/från centrum finns det många som är 
rädda för att attraktiviteten försämras, att kontor inte vill etablera sig här, att 
kundunderlag för handel och restauranger försämras.

Ett bilfritt centrum innebär också praktiska och organisatoriska frågor som 
behöver lösas. Hur hanterar vi vilka som är behöriga att köra i centrum och 
hur övervakar vi detta? Vad är nyttotrafik? Är det musikläraren som är 
stationerad i centrum men jobbar på flera olika skolor inom kommunen och 
transporterar instrument? Är mormor från Sundom med gångsvårigheter men 
som ändå har så pass stor rörlighet att hon inte är berättigad till 
parkeringstillstånd eller färdtjänst behörig?  Är det tillåtet att kör in i centrum 
om man ska köpa en stor matta på Kungsgatan? Får den som bor på 
Malmudden köra genom centrum för att nå arbetsplatsen på Bergnäset? 

En av Luleå kommuns intentioner är att andelen resande med kollektivtrafik 
ska öka. Luleå centrum inrymmer många bostäder och verksamheter och är 
därmed en stor målpunkt för många resor. En faktor som minskar 
kollektivtrafikens attraktivitet är byte av färdmedel under resan. Därför är det 
viktigt att behålla kollektivtrafiken i Luleå centrum och se på andra lösningar 
för att minska störningar från bussarna. För närvarande pågår bl a införande 
av biogasbussar och försök med elbussar i Luleå.

Istället för parkeringshus på Skutviken är intentionen att parkeringsplatser 
ska förläggas vid infarterna till centrum på ett sådant avstånd att flertalet har 
gångavstånd till sina målpunkter.

Vid arbetet med vägnät för gående och cyklister är trygghetsaspekten viktig, 
vilket bl a inneburit att tidigare idéer om en tunnel för gående och cyklister 
längs Mjölkuddsbanken har förkastats. Oskyddade trafikanter behöver kunna 
se och synas av sin omgivning samt kunna ta en alternativ väg (flyktväg) om 
något hotande finns längs vägen. 
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Fredriksson ide om uthyrning av cyklar, mopeder och elbilar vid 
transportcentrum ser vi gärna blir verklighet. Det ingår inte i kommunens 
kärnverksamhet att ägna sig åt uthyrning av fordon, vilket innebär att detta är 
något som kommunen bara kan bedriva om man inte konkurrerar med 
privata aktörer. I Luleå finns det idag biluthyrning och minst två privata 
företag som har cykeluthyrning. Kommunen arbetar dock aktivt för att öka 
förutsättningar för elbilar och cykeluthyrning.

Sammanträdet
Markus Aarflot (MP) föreslår bifall till medborgarförslaget.

Ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Markus Aarflot (MP) lämnar skriftlig reservation.

Beslutsunderlag
Skriftlig reservation från Markus Aarflot (MP) (bilaga), hid 2016.4277
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande, hid 2016.3842
Beslut KF 2016-01-25 § 19, hid 2016.995
Medborgarförslag (bilaga), hid 2016.994

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-01

 
2016/1094-3.1.0.3

Emma Aludden

Samhällsutvecklingskontorets yttrande gällande 
avsiktsförklaring för utveckling och samverkan mellan 
Bodens och Luleå kommun
Ärendenr 2016/1094-3.1.0.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

avsiktsförklaringen för Luleå kommuns räkning.
3. Kommundirektören får i uppdrag att tillse erforderliga resurser samt 

utse processledare till samarbetet för Luleå kommuns räkning.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun och Boden kommun samverkar sedan tidigare inom en mängd 
områden, formellt eller informellt. Här kan bland annat nämnas skolfrågor, e-
nämnden för digital utveckling och samarbete kring etablering av datacenter 
inom NodePole. Avsiktsförklaringens syfte är att dokumentera de båda 
kommunernas ömsesidiga vilja att i samverkan agera för en gemensam positiv 
utveckling, samt att på ett övergripande sätt redogöra för former och 
inriktning för samverkan.

Visionen är att de båda kommunerna genom samverkan stärker sin 
gemensamma attraktionskraft som bostads- och verksamhetsorter för 
människor, företag och institutioner, så att Luleå/Boden-regionen upplevs 
som en naturlig centralpunkt i Barentsregionen och en internationell nod 
mellan öst och väst. Samverkan ska också leda till att kommunerna stärker sin 
förmåga att klara förändringar i samhället genom effektiva och resilienta 
infrastruktursystem. 

Målet är att inom 10 år ha en gemensam folkmängd om minst 115 000 
personer, att det inom kommunernas gränser ska ha startat investeringar till 
en volym om minst 5 miljarder och att antalet nytillkomna arbetstillfällen ska 
uppgå till minst 5 000.

Prioriterade samarbetsområden
Kommunerna är ense om att granska förutsättningarna för samverkan inom 
alla områden som kan bidra till uppfyllandet av överenskommelsens vision 
och mål. Bland sådana områden kan nämnas gemensamma strategier för
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 Fysisk planering, byggande och markanvändning
 Kommunikationer avseende persontransport, godstransport och 

datatrafik
 Infrastrukturfrågor kring bl a energi, avfall samt vatten och avlopp.
 Idrotts- och friluftsanläggningar
 Organisatorisk samverkan
 Säkerhetsfrågor

Tidsperiod
Avsiktsförklaringen avser i första hand ett åtagande för 3 år, 1 jan 2017 – 31 
dec 2019. Om ingendera parten säger upp samverkan minst ett år i förväg 
löper åtagandet vidare ett år i sänder.

Beslutsunderlag
 Förslag till avsiktsförklaring mellan Luleå och Bodens kommun 

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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Avsiktsförklaring för utveckling och samverkan 
tecknad mellan Bodens och Luleå kommun  

Syfte, vision och mål
Avsiktsförklaringens syfte är att dokumentera de båda kommunernas ömsesidiga vilja att i 
samverkan agera för en gemensam positiv utveckling, samt att på ett övergripande sätt redogöra 
för former och inriktning för samverkan.

Visionen är att de båda kommunerna genom samverkan stärker sin gemensamma 
attraktionskraft som bostads- och verksamhetsorter för människor, företag och institutioner, så 
att Luleå/Boden-regionen upplevs som en naturlig centralpunkt i Barentsregionen och en 
internationell nod mellan öst och väst. Samverkan ska också leda till att kommunerna stärker sin 
förmåga att klara förändringar i samhället genom effektiva och resilienta infrastruktursystem. 
Målet är att inom 10 år ha en gemensam folkmängd om minst 115 000 personer, att det inom 
kommunernas gränser ska ha startat investeringar till en volym om minst 5 miljarder och att 
antalet nytillkomna arbetstillfällen ska uppgå till minst 5 000.

Tidsperiod
Avsiktsförklaringen avser i första hand ett åtagande för 3 år, 1 jan 2017 – 31 dec 2019. Om 
ingendera parten säger upp samverkan minst ett år i förväg löper åtagandet vidare ett år i 
sänder.

Förutsättningar
Luleå/Boden-regionen är central i norra Norrland. Här finns universitet, sjukhus och företag som 
ligger långt fram inom sina nischer, här finns ett rikt utbud av fritids- och rekreationsmöjligheter 
med den norrbottniska naturen lätt tillgänglig. Här finns kraftfull infrastruktur för produktion 
och distribution av miljövänlig elkraft, liksom även kommunikationsnoder för väg, järnväg, flyg, 
båt och datatrafik. Det strategiska läget har lett till att försvarsmakten har stor närvaro i regionen. 
Här finns också betydande representation av andra myndigheter och institutioner. Allt detta 
kombinerat med god tillgång till lämpliga markområden gör att regionen är attraktiv för boende 
och för verksamheter.

Den demografiska utvecklingen pekar på ett latent problem inför framtiden. För att kunna 
tillgodose kompetensbehov och rekryteringsbehov är det önskvärt med en ökad inflyttning, 
framför allt i åldrarna under 40 år. Detta påverkar kommunernas gemensamma strategival.
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Tidigare samarbeten
Kommunerna samverkar sedan tidigare inom en mängd områden, formellt eller informellt. Här 
kan bland annat nämnas skolfrågor, e-nämnden för digital utveckling och samarbete kring 
etablering av datacenter inom NodePole.

Prioriterade samarbetsområden
Kommunerna är ense om att granska förutsättningarna för samverkan inom alla områden som 
kan bidra till uppfyllandet av överenskommelsens vision och mål. Bland sådana områden kan 
nämnas gemensamma strategier för

 Fysisk planering, byggande och markanvändning
 Kommunikationer avseende persontransport, godstransport och datatrafik
 Infrastrukturfrågor kring bl a energi, avfall samt vatten och avlopp.
 Idrotts- och friluftsanläggningar
 Organisatorisk samverkan
 Säkerhetsfrågor

Form och organisation för samarbetet
Uppdragsgivare:
Inge Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun
Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun

Styrgrupp:
Mats Berg, kommunchef i Bodens kommun
Mikael Lekfalk, kommundirektör i Luleå kommun
Anna Lindh-Wikblad, samhällsutvecklingschef i Luleå kommun
Lasse Andersson, samhällsbyggnadschef i Bodens kommun

Respektive kommun utser varsin processledare.

Arbetet drivs av en partsgemensam styrgrupp. Styrgruppen leds jämna år av en representant för 
Bodens kommun, udda år av representant för Luleå kommun.  Styrgruppen presenterar varje år 
förslag till verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen i respektive kommun.

För det löpande arbetet utses en processledare som rapporterar till styrgruppen.

FÖR BODENS KOMMUN FÖR LULEÅ KOMMUN
den  / den  / 

_______________________________ _______________________________
Inge Andersson Yvonne Stålnacke
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2016/1145-2.4.2.8

Ewa Andersson-Hjälte

Prissättning och villkor vid försäljning av tomtmark för 
småhus avseende permanentbostad
Ärendenr 2016/1145-2.4.2.8

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till prissättning av 
kommunala småhustomter för permanentbostadsändamål i enlighet 
med förslaget nedan.

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeavtalen vid försäljning av 
småhustomter ska innehålla villkor om byggnadsskyldighet och vite 
enligt nedanstående förslag.

3. Vitesbeloppet behålls på 400 000 kr. Eventuellt undantag från reglerna 
om viten får medges av samhällsutvecklingschefen i undantagsfall när 
speciella omständigheter föreligger.

4. Kommunstyrelsen får i undantagsfall när speciella omständigheter 
föreligger medge undantag från prissättningen.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av kommunens prissättning vid försäljning av tomtmark för 
flerbostadshus, kontor och handel mm beslutades av kommunfullmäktige 
2016-05-23 § 131. I samband med beslutet bestämdes att en översyn av 
prissättningen för småhusbebyggelse skulle ske som nästa steg.

På samma sätt som vid översynen av markpriserna för flerbostadshus, kontor 
och handel har strävan varit att utifrån marknadsmässiga grunder få 
kostnadstäckning för kommunens exploateringskostnader. Detta innebär att 
kommunen ska få täckning för de kostnader kommunen har för att ställa 
iordning marken så att den kan bebyggas. Kommunens kostnader avser 
anläggande av gator, parker, lekplatser, gång- och cykelvägar men också 
kostnader för kommunens ursprungliga markförvärv, framtagande av 
detaljplan, fastighetsbildning mm. Kommunens kostnader för anläggande av 
vatten- och avlopp finansieras genom anläggningsavgifter i enlighet med 
kommunens va-taxa.

Beskrivning av ärendet
En genomgång av de faktiska exploateringskostnaderna för de senaste 
småhusområdena Kronanbacken och Hällbacken visar på ökade kostnader 
och dålig kostnadstäckning. För att nå kostnadstäckning bör därför 
tomtpriserna höjas betydligt. Förslaget är att kommunen behåller 
differentierade tomtpriser för olika områden med hänsyn till läge och 

61



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-14

 
2016/1145-2.4.2.8

Ewa Andersson-Hjälte

attraktivitet. Vidare föreslås att tomtpriset gäller för friliggande hus, att priset 
för rad- och kedjehus sätts något lägre och att prissättningen gäller oavsett 
upplåtelseform.

För att även fortsättningsvis motverka spekulation och vidareförsäljning av 
tomterna föreslås att köpeavtalen innehåller villkor med en 
byggnadsskyldighet och regler om vite. Vitet påverkar inte de tomtköpare 
som bebygger tomten för eget bruk och föreslås ligga kvar på tidigare 
beslutad nivå, dvs 400 000 kr. Skrivningen i köpeavtalen föreslås ha följande 
lydelse:
”Köparen förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen på fastigheten 
uppföra ett bostadshus avsett för eget bruk. Om köparen inte fullgör sin 
byggnadsskyldighet inom denna tid eller inom samma tid överlåter 
fastigheten utan kommunens medgivande ska köparen till kommunen betala 
ett vite om 400 000 kr.”

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att priset för en kommunal tomt för 
friliggande småhus respektive rad- eller kedjehus i Luleå kommun indelas i 
områden med avgränsning enligt Program till Vision Luleå 2050 och för de 
centrala delarna av Luleå stadsbygd, område C, enligt bifogad karta.

Friliggande Rad/kedjehus

Centrala områden av Luleå stadsbygd     450 000    375 000
Övrig stadsbygd och stadsnära byar         400 000    325 000
Samlande byar (Antnäs, Råneå, Persön)   200 000    150 000
Övriga byar                         110 000

Undantag från ovanstående priser får i enstaka fall när speciella 
omständigheter föreligger medges av kommunstyrelsen.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
ovanstående förslag.

Beslutsunderlag
 Centrala delarna av Luleå stadsbygd, område C, kartbilaga

Ewa Andersson-Hjälte
Samhällsutvecklingskontoret 

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret, ekonomikontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, 
projektutveckling
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Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projektet 
Medicinteknisk innovationsplattform för regional 
utveckling
Ärendenr 2016/1078-2.4.3.2

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

Sammanfattning av ärendet
Projektets övergripande mål är att skapa en långsiktigt hållbar medicinteknisk 
innovationsplattform för regional utveckling, där innovatörer tillsammans 
med nystartade och befintliga små- och medelstora företag i regionen kan 
möta expertis inom medicinteknik och därigenom öka sin konkurrenskraft. 

I projektet ska hållbarhets- och jämställdhetsperspektiven beaktas. Ett av 
projektets specifika mål är att beakta genus vid utvecklingen av nya produkter 
och tjänster. Projektet har en utvecklad plan för likabehandling och mångfald.

Projektet är planerat att drivas av Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik 
(CMTF, www.cmtf.umu.se) ett samverkansinitiativ mellan Umeå universitet, 
Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns 
landsting. Projektets primära målgrupper är regionens innovatörer och 
företag med fokus på medicinteknik och angränsande områden. 

Projektets totala kostnad uppgår till 9600 tkr under projektperioden 2017-2019, 
150 tkr söks från Luleå kommun. Övrig finansiering söks från 
Regionförbundet Västerbotten (2 100 tkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (600 tkr), 
Umeå kommun (600 tkr), Västerbottens läns landsting (650 tkr), Umeå 
universitet (600 tkr), Luleå tekniska universitet (100 tkr) samt Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (4 800 tkr).

Tillväxtkontoret föreslår avslag med hänvisning till konkurrensen med övriga 
projekt.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

64



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-09

 
2016/1078-2.4.3.2

Maria Bergman

Maria Bergman
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Umeå universitet
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Typ EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/1 Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation

Status Skickad

Sparad 2016-08-25

Mottagare Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
Projektets namn Medicinteknisk innovationsplattform för regional

utveckling (MIR)

1.2 Datum för projektstart 2017-01-01

1.3 Datum för projektavslut 2019-12-31

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Norrbotten
Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda

Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala

Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Västerbotten
Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling

Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman

Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele

1.5 Typ av projekt 8

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Projektets övergripande mål är att skapa en långsiktigt hållbar medicinteknisk innovationsplattform för
regional utveckling, där innovatörer tillsammans med nystartade och befintliga små- och medelstora företag i
regionen kan möta expertis inom medicinteknik och därigenom öka sin konkurrenskraft. Projektet ska
innefatta medverkan till att skapa nya företag. Projektets specifika mål är att samla medicinteknisk expertis
för att främja utvecklingen av ny teknik och att bygga upp ett starkare samarbete mellan regionens företag,
sjukvård och akademi. Därigenom skapas förutsättningar för utveckling av medicintekniska innovationer.
Projektet innefattar dels en plattform för innovationsutveckling i samverkan mellan företag, sjukvård och
akademi, dels en integration mot Vinnovas nationella satsning inom Medtech4health. För att ta tillvara
innovationer med hög potential skall sådana vaskas fram genom utlysningar av stimulansmedel som genom
coachning förädlar innovationen vilket stärker företagens konkurrenskraft. Projektet förväntas skapa resultat i
form av nya innovationer genom nyttiggörande av ny kunskap och utveckling av teknik vilket förväntas bidra
till att regionala företag ökar sina möjligheter att konkurrera inom det medicintekniska området. I projektet
ska hållbarhets- och jämställdhetsperspektiven beaktas.

2. Uppgifter om sökande
Organisationsnummer 202100-2874

Organisationsnamn Umeå Universitet

Juridisk form 22
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Organisationens postadress CMTF, c/o Inst. för tilllämpad fysik och elektronik,
Umeå Universitet,

Organisationens postnummer 901 87

Organisationens postort Umeå

Arbetsställenummer 1941-9746

Arbetsställenamn UNIVERSITETSOMRÅDET

Besöksadress UNIVERSITETSTORGET 4
SAMVERKANSHUSET

Postnummer 907 36

Postort Umeå

Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja

Omfattas er organisation av Lagen om offentlig
upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert 1

Ange nummer för valt betalningssätt 4465070-3

2.15 Kontaktperson

Namn Per Hallberg

Telefon 0738224620

E-post per.hallberg@umu.se

2.16 Projektledare

Namn Per Hallberg

Telefon 0738224620

E-post per.hallberg@umu.se

2.17 Ekonomi

Namn Marie Fransson

Telefon

E-post marie.fransson@umu.se

3. Samverkansparter
3.1 Organisationsnummer 202100-2841

3.2 Samverkanspart LTU

3.3 Juridisk form Statliga myndigheter

3.4 Organisationens postadress Luleå tekniska universitet

3.5 Organisationens postnummer 971 87

3.6 Organisationens postort Luleå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer 1906-5036

3.10 Arbetsställenamn Luleå tekniska universitet

3.11 Kontaktperson

Namn Kerstin Ramser

Telefon 0920491000

E-post kerstin.ramser@ltu.se
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3.12 Projektledare

Namn

Telefon

E-post

3.13 Ekonomi

Namn

Telefon

E-post

3.1 Organisationsnummer 232100-0222

3.2 Samverkanspart Västerbottens läns landsting

3.3 Juridisk form Landsting

3.4 Organisationens postadress Köksvägen 11

3.5 Organisationens postnummer 901 89

3.6 Organisationens postort Umeå

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer 1926-4712

3.10 Arbetsställenamn NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS OCH
FOLKTANDVÅRDEN

3.11 Kontaktperson

Namn Olof Lindahl

Telefon 0907854020

E-post olof.lindahl@umu.se

3.12 Projektledare

Namn Olof.lindahl@umu.se

Telefon 0907854020

E-post olof.lindahl@umu.se

3.13 Ekonomi

Namn

Telefon

E-post

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund
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Ansökan har sin utgångspunkt i utveckling och kommersialisering av medicinteknik, ett område som har
goda förutsättningar att fungera som tillväxtmotor i regionen. Regionens tre tunga kunskapsdrivande
organisationer som driver framgångsrik forskning och utveckling inom området (Umeå universitet och Luleå
tekniska universitet, Norrlands Universitetssjukhus) i kombination med bra möjlighet att bedriva exklusiv
testbäddsverksamhet vid Norrlands universitetssjukhus och Sunderby sjukhus, av framtidens teknikintensiva
vård.

Förutsättningarna har bidragit till att regionen har ett levande och växande näringsliv inom området bestående
av både mikroföretag och större verksamheter. Vi vet genom Tillväxtverkets undersökningar att företag med
mindre än 10 anställda generellt samverkar i lägre utsträckning än större företag och det därför finns ett stort
behov att stödja just denna kategori av företag. Vi vet också att innovationsprojekt som drivs i trippel-helix
samverkan (akademi, näringsliv och offentlig verksamhet) och kvadrupelhelix konstellationer (akademi,
näringsliv, offentlig verksamhet och civila samhället) har dokumenterat positiv effekt på företagens
omsättning. Det eftersom dessa projekt i stor utsträckning är behovsstyrda och alla komponenter så som
teknisk expertis, affärskunskap, kunder och användare finns med i så väl projektplaneringen som i
genomförandet. Det i sin tur borgar för att det finns en stor efterfrågan av produkten/tjänsten och att den
utvecklats med kunden och användaren i fokus. Sammanfattningsvis kan konstateras att medicinteknik tillhör
en av de branscher i regionen med stor potential och goda förutsättningar att bygga hållbar ekonomisk
utveckling runt. Effekterna som kan uppnås på lång sikt är ökad samverkan mellan akademi och näringsliv
samt fler livskraftiga företag med god tillväxt som positivt bidrar till den regionala utvecklingen i Övre
Norrland.

Bakom denna ansökan står Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF). CMTF är ett norrländskt
kunskapscentrum inom medicinteknik som under mer än 16 år samlat och byggt upp en mycket stark
innovations- och ämneskompetens. CMTF ingår även som stark parter inom flera nationella medicintekniskt
nätverk så som Nationellt forum för medicinskt teknik (www.NFMT.se), Medtech4health
(www.medtech4health.se) och Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (www.MTF.se).

Tidigare ansökningar från CMTF har framförallt haft som mål att bygga upp och etablera ett excellent centra
för medicinteknisk forskning och utveckling i norra Sverige. Målet har också varit att norra Sverige ska vara
nationellt konkurrenskraftig inom området. Skillnaden med denna ansökan är att vi nu vill utnyttja denna
kompetensbas och dess nätverk för att driva ett projekt för att utveckla en innovationsplattform som bas för
ett starkare samarbete mellan regionens företag, sjukvård och akademi, skapa förutsättningar för utveckling
av medicintekniska innovationer.

CMTF är i dag ett etablerat centrum med bred excellent forskning och utveckling vid två universitet och två
landsting. CMTF fungerar också som en nationell nod inom medicinteknik,   ska skapa mervärden

4.2 Omvärld och samverkan
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Projektet är planerat att drivas av Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF, www.cmtf.umu.se) ett
samverkansinitiativ mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns  landsting och
Västerbottens läns landsting.

På ett regionalt plan i Norrbotten och Västerbotten finns ingen annan liknande verksamhet, däremot finns det
andra initiativ inom angränsande områden som projektet ser som tydliga potentiella samarbetspartners. De
utgörs bland annat av andra institutioner och centrumbildningar som har verksamhet i angränsande
forskningsområden så som IT, hälsovetenskap och e-hälsa. Dessa miljöer kan komma att bli viktiga för att
stötta förädlingen av innovationsidéerna med teknisk expertkompetens som i detta läge inte kunnat förutses.

På regional nivå kan synergieffekter uppkomma genom samarbeten och erfarenhetsutbyte med andra
offentligt finansierade tillväxtinitiativ så som universitetens innovationsstödjande verksamheter. Uminova
Innovation driver t.ex. Biotech Umeå (ett företagskluster med fokus på Life Science och medicinteknik).
Biotech Umeå kommer att kunna användas som en effektiv kanal för att nå ut till andra SMF:s i samma
bransch i regionen där etablerad kontakt inte redan existerar. Biotech Umeå arrangerar också årligen
konferenser inom området.

På nationell nivå finns flera centrumbildningar inom medicinteknik: CMTF i Norrland, CTMH i Stockholm,
NovaMedtec i Östergötland och MedtechWest i Västra Götaland mfl. Dessa driver alla liknande projekt och
det finns därför från alla parter en stark vilja att samverka. Med det som utgångspunkt bildades därför ett
nationellt kluster år 2011, Nationellt Forum för Medicinsk Teknik (NFMT). Klustret fick under 2015
finansiering genom VINNOVA för att finansiera och genomföra en strategisk innovationsagenda. Satsningen
understryker den nationella visionen att utveckling av ny medicinteknik tillmäts stor betydelse för den
framtida industriella utvecklingen i Sverige. NFMT kommer att kunna bidra i genomförandet av detta projekt
och fungera som en mötesplats för att utbyta erfarenheter och bredda det egna kontaktnätet. Genom att detta
projekt lyfter de regionala innovationsidéer i förädlingsgrad (TRL) kan regionala företag och innovatörer
stärka sina möjligheter att ta del av nationellt stöd och ta del av nämnda innovationsagenda.

Satsningen med MIR-projektet ska även ses som en möjlighet till att förbättra de regionala aktörernas nätverk
mot nationella och globala företag inom medicintekniska sfären och på sikt även kunna locka dem till
regionen. Initiala kontakter har tagits med VLL innovation AB och dess nätverk mot multinationella företag
inom medicinteknik som ex. Roche, Medtronic, Philips. Innovation+ projektet (TVV-projekt) som har ett
fokus på att skapa metoder/arbetssätt för att fånga upp tidiga idéer genererade inom vården, kan ses om ett
idéskapande komplement till MIR-projektet, då MIR-projektet har sitt fokus på medicintekniska
utmaningarna i nära samverkan med industri.

Vårdens önskvärda förskjutning från vård i sjukhus till  vård i hemmiljö leder till  att det kommer bli mer
medicinteknisk utrustning i hemmet vilket i sin tur leder till att kunskap om vård på distans blir viktigare.
Här samverkar MIR-projektet med EIC (E-hälsa och innovationscentrum vid LTU) som har sitt huvudfokus
inom detta område.
Tillsammans kommer vi stimulera nätverksbyggande med nationella och internationella aktörer.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Det regionala näringslivet med verksamhet inom medicinteknik består idag av allt från mikroföretag till
större verksamheter, där majoriteten är mikroföretag som saknar anställda och omsättning men där det finns
en vilja att satsa och utveckla verksamheten. För att den kategorin av företag ska kunna växa och utvecklas, i
vissa fall till livskraftiga företag, i andra fall till att gå från ett par till ett 10-tal anställda, är det viktigt att
företagens konkurrenskraft stärks. Något som endast kan uppnås genom att verksamheten löpande utvecklas
för att möta förändringar i samhällets och marknadens behov. För att uppnå det är ett aktivt innovationsarbete
med tillgång till rätt branschkunnig expertis nödvändig vilket bidrar till att nya produkter och tjänster
utvecklas, och att produktionen och organisationen effektiviseras.
MIR-projektet, som har planerats och kommer genomföras i nära samverkan med representanter för det
regionala näringslivet och dess partnerskap med globala företag, kommer att utgöra den innovationsplattform
som dess regionala företag så väl behöver.

4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
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MIR-projektet är inte ett föregångsprojekt eller en del av ett föregångsprojekt som anges i Östersjöstrategins
handlingsplan. Projektet genomförs inte heller i direkt samverkan med parter utanför Sverige men har som
målsättning att indirekt skapa band mellan regionala och globala företag. Vi anser även att projektet har
transnationell påverkan och bidrar till Östersjöstrategins mål och tillhörande indikatorer. Östersjöstrategin har
tre mål där målet "Ökat välstånd" är av relevans för detta projekt. Inom området kommer föreliggande
projekt bidra till måluppfyllelsen av delmålen; "EU:s strategi för Östersjöområdet ska vara ledande när det
gäller att fördjupa och fullborda den inre marknaden" samt "EU:s strategi för Östersjöområdet ska bidra till
genomförandet av Europa 2020-strategin". Specifikt gäller det indikatorerna rörande:

1. Mängd handel med varor inom regionen - MIR-projektet har för avsikt att genom utveckling av en
innovationsplattform bereda väg för nya medicintekniska produkter och tjänster och då stärka regionens
företag som i sin tur som ett resultat kommer få ökade förutsättningar för framgångsrik export. Projektet
kommer aktivt arbeta för att informera och diskutera export inom Östersjöområdet inom ramen för
innovationsplattformens verksamhet.
2. Ökad sysselsättning - MIR-projektet har också som målsättning att långsiktigt bidra till en ökad tillväxt i
regionens företag och därmed nyanställningar. I nära tid är målsättningen att bidra till en ökad sysselsättning i
Övre Norrland. Involverade företag och planerade start-ups har dock alla som målsättning att på ett tidigt
stadie inleda exportsatsningar och det kan därför långsiktigt bli aktuellt med etablering av verksamhet i andra
delar av Östersjöregionen.
3. Allmänna utgifter för FoU - MIR-projektet bidrar till en ökad investering i FoU och bidrar därmed till att
de allmänna utgifterna för utvecklingskostnaderna i regionen ökar.
Ansökan kommer också bidra till utvecklingen inom ett antal prioriterade områden så som PA Health, PA
Innovation och PA Education.
PA Health är fokuserat på att förbättra och främja människors hälsa något som projektet direkt avser att bidra
till. Specifikt förväntas projektet bidra till åtgärden "Bekämpa hälsoskillnader genom förbättrad primär
hälsovård", och det genom utveckling av medicintekniska lösningar inom e-hälsa området.
PA Innovation har det specifika målet att öka den globala konkurrenskraften för Östersjöområdet genom
ökad innovationsförmåga/bättre innovationsresultat. - Projektet kommer indirekt bidra till detta mål då fokus
för hela ansökan är att det ska leda till att utveckling av nya innovativa medicintekniska lösningar når
marknaden.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Projektets övergripande mål är att utveckla en innovationsplattform som bas för ett starkare samarbete mellan
regionens företag, sjukvård och akademi samt skapa förutsättningar för utveckling av medicintekniska
innovationer.

Specifika mål under projektet:
- Identifiera, skapa och stödja medicintekniska innovationsidéer.
- Bidra till etableringen av nya trippel- och kvadrupelhelix-konstellationer som främjar medicinteknisk
innovation.
- Skapa möten med finansiärer.
- Bidra till att regionen fortsätter att hålla en stark nationellt position inom medicinteknik.
- Inspirera och positivt påverka akademiska forskares attityd till näringslivssamarbeten.
- Bidra till ökad kunskap inom regionen kring effektiva innovationsprocesser och hur de kan bidra till ökad
tillväxt och konkurrenskraft.
- Bidra till utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster.
- Beakta genus vid utvecklingen av nya produkter och tjänster.
- Använda sig av förnyelsebara komponenter och material så att miljöpåverkan minimeras.
- Genomföra aktiviteter med ett team som representerar flera kulturer och båda könen.

5.2 Målgrupp(er)
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Projektets primära målgrupper är regionens innovatörer och företag med fokus på medicinteknik och
angränsande områden. Det är framförallt dessa som tillsammans med sjukvården kommer att kunna nyttja de
resultat som tas fram inom ramen för projektet. En annan viktig målgrupp i projektet är de organisationer som
står bakom ansökan eftersom projektet förväntas bidra till att öka hälso- och sjukvårdens samt akademins
erfarenhet och kunskap kring att driva och engageras i behovsdrivna innovationsprojekt. Genom att lyfta
fram innovationsprojekt som goda exempel på hur ny kunskap kan genereras i nya konstellationer, banas väg
för fler liknande exempel även efter projektslut och därmed långsiktigt bidra till den regionala utvecklingen
och tillväxten.

Ett annat viktigt mervärde av projektet är att det kommer resultera i nya innovativa produkter och tjänster
som kan användas för att effektivisera och förbättra hälso- och sjukvården. Som en konsekvens av projektet
kommer hälso- och sjukvården att få positiva effekter då fokusområdet är utveckling av medicinteknik och
angränsande områden.
Medicinteknik som bransch lockar på ett övergripande plan generellt både män och kvinnor. Det finns ofta
representation av personer från flera olika kulturer så mångfaldsperspektivet är positivt. En satsning på
medicinteknik kan därför delvis ses som en satsning på jämställdhet och mångfald eftersom det är framförallt
inom sjukvården man kommer att kunna dra fördel och använda nya förbättrade medicintekniska lösningar.
Många av lösningarna har också en målsättning att bidra till förbättrad platsoberoende vård vilket bidrar till
att färre transporter krävs och därmed en förbättring ur ett miljö- och klimatperspektiv. Projektet har en
utvecklad plan för likabehandling och mångfald, se bilaga.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

- Ett antal förädlade och implementerade medicintekniska innovationer.
- Genererat tillväxt i regionala näringslivet via nya trippel- och kvadrupelhelix-konstellationer inom
medicinteknikområdet.
- Skapat möten med finansiärer som bidragit till ökad nationell finansiering av regionala innovationsprojekt.
- Regionen har stärkt sin nationella position inom medicinteknik.
- Inspirerat och positivt påverkat akademin till ökad näringslivssamarbete.
- Ökad kunskap kring effektiva innovationsprocesser som har medfört ökad tillväxt och konkurrenskraft i
regionen.
- Nya innovativa produkter och tjänster.
- Bidragit till en mer jämställd teknikutveckling med ett mångfaldsperspektiv.
- Använt förnyelsebara komponenter och material så att miljöpåverkan minimerats.

5.4 Förväntade effekter på lång sikt

- Ökad tillväxt och konkurrenskraft för medicintekniska företag i regionen.
- Öka forskning och utveckling inom regionens företag med fokus på medicinteknik och angränsande
områden.
- Etablering av en hållbar innovationsplattform där akademi, näringsliv, myndigheter och civila samhället
möts (kvadrupelhelix).
- Fler regionala företag med verksamhet inom medicinteknik och angränsande teknikområden har startat och
driver innovationsprojekt i samarbete med akademin, hälso- och sjukvården och det civila samhället.
- Förbättrad vård och omsorg.
- Ett starkt regionalt innovationsklimat för att möte behovet från framtida krav på vårdutveckling.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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MIR-projektets leds av en projektledare med stöd av en utsedd styrgrupp sammansatt av 6-8 representanter
från samverkansparterna samt industriföreträdare. Projektledaren svarar, i samverkan med projektets
styrgrupp, för ledning, styrning, samordning och rapportering av projektets verksamhet. Projektledaren
sammankallar och leder projektmöten, rapporterar till styrgruppen, rapportera avvikelser, vidtar lämpliga
åtgärder vid störningar i projektet samt ansvarar för dokumentation och ekonomi. Projektledaren ansvarar för
att resultaten från projektet sprids i enlighet med kommunikationsplan.

Styrgruppens roll är att ansvara för uppföljning av ekonomi, fastställande av budget, utvärdera och ranka
projekt samt vara den instans dit projektledare rapporterar. Styrgruppen skall även fastställa eventuella
förändringar i projektet. Vidare ska styrgruppen säkerställa att projektets resultat är i linje med uppställda mål
och indikatorer. Vidare ska styrelsen stödja projektledaren, säkerställa att den har full kontroll och att
projektet kommer att nå målen. De förpliktigar sig att kontinuerligt hålla sig informerade om projektets status
(genom styrgruppsmöten, statusrapporter och riskanalys). Personerna i styrgruppen har god insyn i de egna
organisationerna och har lång erfarenhet av att kunna driva projekt utifrån uppställda kriterier för att på ett
ändamålsenligt sätt uppfylla angivna mål och indikatorer. De förväntas också i detta projekt bidra till
uppbyggnaden av innovationsplattformen genom tidigare erfarenhet, personliga och organisatoriska nätverk.

Projektledare: Projektledare för MIR-projektet föreslås bli CMTF:s föreståndare Per Hallberg. Per är docent i
medicinteknik vid Umeå universitet och inblandad i ett flertal medicintekniska projekt i samarbete med VLL.
I mer än åtta år har Hallberg suttit i styrelsen för Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF)
vilket borgar för ett nationellt nätverk inom medicinteknik. Han har även ett engagemang i medicintekniska
bolaget Bioresonator Good Eye AB. Projektledarens övergripande ansvar är att planera, leda, följa upp och
styra arbetet samt löpande identifiera och införa förbättringar i arbetssättet. Det är också projektledarens
ansvar att rapportera och informera om projektläget. Ekonomiansvarig: Verksam ekonom vid UmU/TFE, blir
projektets ekonomiansvarig som ansvarar för budgetuträkningar och den löpande ekonomiska rapporteringen.

6.2 Arbetssätt

Föreliggande projekt kommer genomföras i form av ett antal aktiviteter såsom; projektinitiering och
uppstartsmöte, innovationsträffar, identifiering och utvärdering av innovationsidéer, formering och
rekrytering av expertgrupper, framtagande av branschspecifik innovationsprocess, coachning av
innovationsprojekt, stöd till förädling och innovationsinsatser till identifierade idéer samt nationell
samverkan. För mer information om arbetssättet inom dessa aktiviteter se nedan.

7. Aktiviteter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2017-01-02 2019-12-31 600 000 Framtagande av kommunikationsplan och genomförande av
kommunikationsinsatser

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Framtagande av
kommunikationsplan

2017-01-02 2017-06-30 100 000 Framtagande av kommunikationsplan

Resultatspridning 2017-06-30 2019-12-31 500 000 Genomförande av kommunikationsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2019-07-01 2019-12-31 50 000 Slutrapport innehållande ekonomi och resultat i projektets

olika aktiviteter sammanställs.  För utveckling av regionen
sprids slutrapporten enligt framtagen kommunikationsplan i
samråd med styrgrupp och följeforskare.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2017-01-02 2019-12-31 450 000 Projektet kommer engagera extern följeforskare för löpande

utvärdering av aktiviteter. För lärande kommer utvärderingen
att sammanställas av följeforskare och löpande resultat
kommer att spridas enligt projektets utvecklade
kommunikationsplan.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektinitiering och
uppstartsmöte

2017-01-02 2017-06-30 100 000 En metod att tillämpa, i syfte att stärka regionens
fokusområden, är så kallade skärningspunkter. Forskning visar
att när ett kompetensområde eller bransch korsar ett annat
område kan nya innovationer, så kallade innovativa språng,
uppstå i skärningen mellan de två. Det finns därmed en
möjlighet för framtida innovationer genom underlättandet av
möten inom och mellan branscher samt olika typer av företag,
organisationer och kompetensområden. Skärningspunkter kan
också bidra till ökad jämställdhet när traditionellt
könsuppdelade branscher möts. MIR-projektet har ypperliga
förutsättningar för sådana innovativa språng.

Inom denna aktivitet har vi som mål att identifiera viktiga
aktörer inom medicinsk teknik och närliggande områden som
har potential att bidra till utveckling av  nya innovativa idéer
till företagande i regionen. Vi kommer att bjuda in dessa till
uppstartsmöte i Umeå där projektet presenteras och
intresserade involveras. Här utvecklas ett innovationsnätverk
som skapar engagemang för det kommande arbetet. Primära
kostnader är till lokaler, resekostnader och sociala aktiviteter i
samband med mötet.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektledning och
rapportering

2017-01-02 2019-12-31 1 800 000 Projektledaren svarar, i samverkan med projektets styrgrupp,
för ledning, styrning, samordning och rapportering av
projektets verksamhet. Projektledaren sammankallar och leder
projektmöten, rapporterar till styrgruppen, rapportera
avvikelser, vidtar lämpliga åtgärder vid störningar i projektet
samt ansvarar för dokumentation och ekonomi. Projektledaren
ansvarar för att resultaten från projektet sprids i enlighet med
kommunikationsplan. Projektet kommer att tillämpa löpande
utvärdering genom att upphandla en extern aktör
(följeforskare) som kontinuerligt följer projektets
genomförande. Resultatet och eventuella åtgärder därutav
redovisas i årliga följeforskningsrapporter.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Styrgruppsarbete 2017-01-02 2019-12-31 200 000 För projektet utses en styrgrupp som sammansätts av

representanter från samverkansparterna samt
industriföreträdare. Den skall bestå av 6-8 ledamöter.
Styrgruppens roll är att ansvara för uppföljning av ekonomi,
fastställande av budget, utvärdera och ranka projekt samt vara
den instans dit föreståndaren rapporterar. Styrgruppen skall
även fastställa eventuella förändringar i projektet.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Ekonomi/adminstration 2017-01-02 2019-12-31 300 000 Ekonomi och administration hanteras av värdinstitutionen

enligt Umeå universitetets riktlinjer.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Framtagande av
branschspecifik
innovationsprocess

2017-01-02 2017-06-30 150 000 Värdorganisationen CMTF har under 16 år byggt upp ett unikt
kontaktnät inom industri och akademi då det gäller branschen
medicinsk teknik. Innovationsprocessen inom området skiljer
sig väsentligt från andra branscher pga av de omfattande
etiska och regulatoriska krav inom ffa riskanalys och säkerhet
för patient och personal. Branschen medicinsk teknik
karakteriseras också av speciella krav på ergonomi. Utrustning
måste fungera i trånga ofta sterila utrymmen och i stressiga
miljöer. I hemsjukvården ställs mycket speciella krav på
design och användarvänlighet. Inom projektet utvecklas och
kvalitetssäkras en innovationsprocess som uppfyller dessa
krav och som ger unika möjligheter för snabb time to market.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Formera och rekrytera
nödvändiga expertgrupper

2017-01-02 2017-12-29 50 000 Formera och rekrytera nödvändig multidisciplinär expertis för
att coacha identifierade innovationsprojekt och gynna
skapandet av skärningspunkter. Medicinsk teknik är i sin
definition ett tvärvetenskapligt område vilket gör att framgång
är beroende av att få rätt råd från rätt kompetens. För att
uppnå detta vill vi formera expertgrupper som i tidiga skeden
kan ge innovatörer rätt coachning. I denna aktivitet planerar vi
att engagera läkare, medicintekniska forskare och företagare,
regulatorisk expertis med flera som en resurs att användas
inom projektet.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Identifiering av
medicintekniska innovationer

2017-01-02 2019-06-28 100 000 Utlysning av innovationsförberedande stöd enligt projektets
framtagna kriterier. Aktuella projekt är innovationer som har
uppnått TRL-nivå (Technical Readiness Level)  av minst grad
3 (proof of concept).
Tilltänkta projekt ska tydligt påvisa egenskaperna innovativa,
tillväxtdrivande, patientfokuserade.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
marknadsföring och utlysning 2017-01-02 2018-01-02 50 000 Utlysning av medel för förstudie för nya

innovationssamarbeten. Ansökan bör tydligt beskriva:
¿ Det kliniska problemet som man avser att angripa.
¿ Nyttan för patient och samhälle.
¿ Hur det förväntade slutresultatet ska kunna implementeras
eller attrahera följdinvesteringar för vidare utveckling.

Viktiga egenskaper för projekt som kommer att finansieras är
att de är:
¿ Innovativa: att de med hjälp av ny kunskap, ny teknik, nya
modeller, nya verktyg eller en ny tillämpning kan innebära en
radikal förändring.
¿ Tillväxtdrivande: ha förutsättningar att direkt eller indirekt
bidra till tillväxt för företag och organisationer inom det
strategiska innovationsområdet, eller skapa betydande
kvalitets-, värde- eller effektiviseringsvinster inom vård och
omsorg.

Utvärdering av inkomna
bidrag.

2017-05-01 2018-04-30 50 000 Styrgruppen identifierar och utvärderar innovationsidéer
genom utarbetade kriterier (se exempel).
Ansökan kommer att bedömas på hur väl den visar att
projektet kan komma att bidra till lösningen av ett erkänt
kliniskt problem och utveckla nya starka innovationer
(produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar)
inom vård och omsorg.
Bedömningen baseras även på projektets möjlighet att i
förlängningen, bidra till tillväxt i svensk industri och/eller
resultera i effektiviseringsvinster inom vård och omsorg.
Projektet kommer att bedömas baserat på följande kriterier:
Potential
¿  I vilken utsträckning bidrar projektet till att skapa nytta för
patienten och bidra till att lösa ett erkänt kliniskt problem
(tekniskt, vetenskapligt, patientens flöde i vården etc.)?
¿  I vilken utsträckning bidrar projektet till utvecklingen av
nya starka medicintekniska innovationer?
¿  I vilken utsträckning finns det en tydlig
implementeringsplan och eventuell planerad fortsättning av
projektet?

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Coachning med
branschspecifik
innovationsprocess i
identifierade projekt

2017-07-03 2019-06-30 500 000 Identifierade projekt erbjuds coachning av branschspecifik
expertis enligt utvecklad branschspecifik innovationsprocess.
Därigenom ökas väsentligt samarbetande företags möjligheter
att få framgång på hälso-och sjukvårdsmarknaden.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Finasiellt stöd till
innovationsinsatser i
identifierade projekt

2017-07-03 2019-12-31 5 000 000 Fokus med denna aktivitet är att stödja de branschspecifika
innovationsidéer som bedömts ha stor potential att förädlas till
kommersiella produkter och/eller tjänster. Avsikten är att höja
identifierade innovationers förädlingsgrad (TRL-nivå,
Technical Readiness Level) till sådan nivå att det kan höja
medverkande företags konkurrenskraft. Stödet skall förutom
coachning av branschspecifik specialistkompetens även
utgöras av riktade satsningar för att förädla innovationsidén i
riktning mot marknadsintroduktion. Målet med stödet
skräddarsys för varje innovationsprojekt och kan till exempel
innefatta utveckling och verifieringsarbete, marknadsanalys
för att styra utvecklingsinriktning, patentstrategiarbete,
regulatoriskt arbete enligt Medical devices directive, ISO
standard, riskanalys, marknadsföringsinitiativ och
prototyptillverkning. Sammantaget ska dessa stödinsatser
skapa "case" för att attrahera intresse och finansiering från
näringslivet. Innovationsträffarna kommer här att spela en
viktig roll.
Grunden är att innovationsinsatserna skall bidra till välfärd
och hälsoekonomi genom att föra nya tekniker, produkter och
tjänster till den regionala, nationella och internationella
marknaden.
Varje stödsatsning från MIR i ett specifikt innovationsprojekt
kommer maximalt att finansiera 50% av den totala kostnaden.
Varje satsning selekteras noggrant enligt beskrivning under
aktiviteten ¿Identifiering av medicintekniska innovationer".

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Innovationsträffar 2017-07-03 2019-12-31 150 000 Dessa innovationsmöten blir en central del av

nätverksbyggandet mellan näringsliv, akademi och vård. Vid
årliga innovationsträffar engagerar vi bl.a. innovatörer, som
aktivt via sina innovationsprojekt deltar, att presentera status,
framgångar och svårigheter. Här utbyts erfarenheter på ett
konstruktivt sätt och det kommer att finnas inbjudna experter
inom medicinsk teknik, finansiering, marknadsplanering osv
närvarande så att det blir en lärande och framåtriktad
lärandemiljö.  Primära kostnader är till lokaler, resekostnader,
inbjudna experter och andra aktiviteter i samband med
träffarna.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Nationell samverkan 2017-01-02 2019-12-31 150 000 CMTF ingår även som stark parter inom flera nationella

medicintekniskt
nätverk så som Nationellt forum för medicinskt teknik
(www.NFMT.se), Medtech4health
(www.medtech4health.se) och Svensk förening för medicinsk
teknik och fysik (www.MTF.se).

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
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Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål

8.2 Kvantifiera

projektets bidrag i

följande

aktivitetsindikatorer

Kommentarer till

indikatorerna
Antal företag som får stöd 20 företag Ej direkt ekonomiskt stöd.

Enligt statsstödsregler

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

7 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoU-
projekt

0 SEK

Antal företag som får stöd
för att introducera för
marknaden nya produkter

5 företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

20 företag

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademin, näringsliv, myndigheter och civila samhället..

9. Budget

Kostnadstyp 2017 2018 2019 Totaler
Personal 1 575 000 2 075 000 1 678 333 5 328 333

 - Projektledare och
projektdeltagare

1 050 000 1 550 000 1 103 333

 -
Bolföring/redovisnin
g

150 000 150 000 200 000

 - Personal 375 000 375 000 375 000

Extern sakkunskap
och externa tjänster

553 111 579 778 653 111 1 786 000

 - Konsulter,
expertgrupp

300 000 326 667 400 000

 - Konferanstjänster
och möteskostnader

253 111 253 111 253 111
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Resor och logi 200 000 200 000 220 000 620 000

 - Möten, träffar,
workshops

200 000 200 000 220 000

Investeringar
materiel och externa
lokaler

100 000 500 000 200 000 800 000

 - Datorer, utr 100 000 500 000 200 000

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0 0

Schablonkostnader 315 000 415 000 335 667 1 065 667

 - OH 20% 315 000 415 000 335 667

Enhetskostnad 0 0 0 0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0

Summa, faktiska
kostnader

2 743 111 3 769 778 3 087 111 9 600 000

Offentligt bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Privat bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, kostnader 2 743 111 3 769 778 3 087 111 9 600 000

Finansiär Beskrivning 2017 2018 2019 Totaler
Offentlig
kontantfinansieri
ng

1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 800 000

 - Region
västerbotten

700 000 700 000 700 000

 - Länsstyrelsen
BD

200 000 200 000 200 000

 - Umeå
Kommun

200 000 200 000 200 000

 - Luleå
Kommun

50 000 50 000 50 000

 - VLL 217 000 217 000 216 000

 - UMU 200 000 200 000 200 000

 - LTU 33 000 33 000 34 000

Privat
kontantfinansieri
ng

0 0 0 0

Summa, kontant
medfinansiering

1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 800 000

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa,
medfinansiering

1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 800 000
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Europeiska
regionala
utvecklingsfond
en

1 143 111 2 169 778 1 487 111 4 800 000

Stödandel (EU-
medel) av
faktiska
kostnader

41,67 % 57,56 % 48,17 % 50 %

Stödandel (EU-
medel) av
stödgrundande
finansiering

41,67 % 57,56 % 48,17 % 50 %

Stödandel (EU-
medel) av total
finansiering

41,67 % 57,56 % 48,17 % 50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än EU-
medel)

58,33 % 42,44 % 51,83 % 50 %

Andel privat
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 %

Total
finansiering

2 743 111 3 769 778 3 087 111 9 600 000

Sökt belopp 4 800 000

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om osäker, kommentera

Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? Nej

Om ja, belopp

Om ja, motivering

9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Namn Beskrivning/Kommentar
originalansökan_1000007108.pdf

Riskanalys MIR.xlsx Riskanalys MIR

Preliminar_upphandlingsplan_2017 MIR.xlsx Preliminär upphandlingsplan MIR

Jämställdhet-mångfald.pdf Jämnställdhet-mångfald MIR

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-09

 
2016/1077-2.4.3.2

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
DesignIT
Ärendenr 2016/1077-2.4.3.2

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 450 tkr till projekt 

DesignIT under perioden 2017-2019.
2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
DesignIT ska driva forsknings- och innovationsprojekt samt sprida kunskap 
inom interaktionsdesign och användarupplevelser där små och medelstora 
företag samt testbäddar är viktiga medaktörer. Projektet ska också skapa ökad 
samverkan mellan forskning och näringsliv samt stärka forskning i regionen 
genom Interactive Institute Swedish ICT i Piteå. Projektet förväntas även leda 
till nya innovationer som på sikt leder till nya produkter och marknader för 
regionens SMF.

Interaktionsdesign är ett område som är relevant för många branscher och det 
finns stor potential att involvera en bredd av företag och testbäddar. 
Projektägaren har en ambition att driva regionens jämställdhetsarbete framåt 
då könsfördelningen hos många av företagen är ojämn och kan gynnas av 
projektets normkritiska metoder och synsätt. 

Målgruppen är främst små och medelstora företag som erbjuds att i olika 
former ta del av eller delta i innovationsprojekt och få ökad kunskap om 
interaktionsdesign. Projektet har en öppen process och genom 
informationsträffar och seminarier erbjuds företagen att ta del av resultat samt 
bjuds in att bidra i innovationsarbetet i olika faser

Projektet har också en sekundär målgrupp, testbäddar, vilka är de aktörer som 
har behov av innovativa lösningar. Lösningarna skall kunna skapa stor nytta 
för aktören men skall vara generella för en större marknad som förväntas 
kunna efterfråga lösningen (nationellt och/eller internationellt). Testbäddarna 
bidrar med problemformulering, tillgång till användargrupper, plats för test 
och kan i sin tur få se innovationer av relevans utvecklas för deras 
verksamhetsområde. Projektet har upparbetat fyra utvalda områden (hållbara 
transporter, besöksnäring, skola och hälsa och sjukvård) och kommer att driva 
innovationsprojekt med följande testbäddar: Luleå kommuns elbuss-projekt, 

80



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-09

 
2016/1077-2.4.3.2

Maria Bergman

Norrbottens museum, Kalix kommun (utbildningsförvaltning och IKT-
pedagoger), Strömbacka gymnasieskola i Piteå, Norrbottens Läns Landsting 
ihop med EIC vid LTU (genom Lisa Lundgren och P-O Egnell), Trädgårdens 
Äldrecentra i Piteå och Kommunhälsan i Skellefteå. 

Projektets totala budget uppgår till 10 506 tkr. Från Luleå kommun uppgår 
sökt belopp till 450 tkr. Övrig finansiering söks från Länsstyrelsen (900 tkr), 
Norrbottens läns landsting (600 tkr), Längmanska företagarfonden (300 tkr), 
Piteå kommun (900 tkr), Skellefteå kommun (75 tkr), Interactive Institute 
Swedish ICT AB (2 025 tkr) samt Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(5256 tkr).

Tillväxtkontoret menar att projektet skapar förutsättningar för att utveckla 
involverade företags kompetens och erfarenhet inom innovation, 
interaktionsdesign och användarupplevelser.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
 Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Interactive Institute Swedish ICT AB
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Typ EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/1 Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation

Status Sparad

Sparad 2016-08-25

Mottagare Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
Projektets namn DesignIT

1.2 Datum för projektstart 2017-01-07

1.3 Datum för projektavslut 2020-03-31

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Norrbotten
Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda

Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala

Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Västerbotten
Skellefteå Umeå

1.5 Typ av projekt 5

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning
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DesignIT ska driva forsknings- och innovationsprojekt samt sprida kunskap  inom interaktionsdesign och
användarupplevelser där SMF och testbäddar är viktiga medaktörer. Projektet skall bidra till att utveckla
involverade företags kompetens och erfarenhet inom innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.
Det skall också bidra till ökad samverkan mellan forskning och näringsliv och förväntas även leda till
prototyper och innovationer.

Övergripande mål:
- SMF har genom samverkan med andra aktörer såsom forskare och SMF stärkt sin innovationsförmåga.
- Regionen har ökad samverkan mellan forskningsaktörer och företag vilket stärker teknisk utveckling och
innovation.
- SMF i regionen har större kunskap om och erfarenhet av innovativ interaktionsdesign och II Piteås andra
forskningsområden.

Projektmålet är:
- Att fler SMF ska ha kunskap om och erfarenhet av innovationsprojekt och av samverkan med
forskningsaktörer.
- Att fler SMF utvecklar sitt kunnande inom interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad
utveckling.
- Att bidra till en region med starka forskningsinstitut som samverkar med näringslivet.

Projektmålen ska nås genom att tillsammans med SMF och upparbetade testbäddar driva 4-6 fullskaliga
innovationsprojekt och 8-12 kartläggningsprojekt med fokus på interaktionsdesign. Projektet skall även
erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter för SMF samt skapa ett interaktion-space för möjlighet att testa ny
teknik och metoder tillsammans med målgrupperna. Huvudaktiviteterna innovationsprojekt,
kartläggningsprojekt och kompetensutveckling löper parallellt under hela projektet. SMF kan delta i samtliga
aktiviteter. Innovationsprojekten följer II Piteås process för tillämpad forskning som är indelad i 1)
uppstartsfas, 2) behov- och kartläggningsfas, 3) konceptutvecklingsfas och 4) utvärderande fas.

Inför ansökan har ett flertal testbäddar knutits upp vilket säkrar att innovationsprojekten kan påbörjas direkt
vid projektstart. Vid uppstart etableras innovationsprojekten i samverkan med testbäddarna genom att behov
inventeras och mål och avgränsningar sätts upp grovt. Därefter bjuds SMF in till träffar där II berättar om
innovationsprojekten och de aktiviteter som är öppna för SMF. Inbjudan går ut brett och är öppna för alla
intresserade företag. SMF formulerar sedan projektet tillsammans med II och testbädden, ett arbete som
resulterar i en projektplan som beskriver projektet och de aktiviteter som ingår. SMF deltar i
innovationsprojekten efter projektplanens anvisningar och under ledning av II:s projektledare.

2. Uppgifter om sökande
Organisationsnummer 556557-3077

Organisationsnamn Interactive Institute Swedish ICT AB

Juridisk form 21

Organisationens postadress Isafjordsgatan 22, Box 1197

Organisationens postnummer 164 40

Organisationens postort Kista

Arbetsställenummer 4077-7922

Arbetsställenamn Piteå

Besöksadress Acusticum 4

Postnummer 941 28

Postort Piteå

Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Nej

Omfattas er organisation av Lagen om offentlig
upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Nej

Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert 2

Ange nummer för valt betalningssätt 5088-7249

2.15 Kontaktperson
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Namn Anna Sirkka

Telefon 073031315

E-post anna.sirkka@tii.se

2.16 Projektledare

Namn

Telefon

E-post

2.17 Ekonomi

Namn Anders Wahlfridsson

Telefon 0707620788

E-post anders.wahlfridsson@tii.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

84



DesignIT ska driva forsknings- och innovationsprojekt samt sprida kunskap  inom interaktionsdesign och
användarupplevelser där SMF och testbäddar är viktiga medaktörer. Projektet har stor potential att utveckla
involverade företags kompetens och erfarenhet inom innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.
Det skall också skapa ökad samverkan mellan forskning och näringsliv samt stärka forskning i regionen
genom Interactive Institute Swedish ICT i Piteå (II). Projektet förväntas även leda till nya innovationer som
på sikt leder till nya produkter och marknader för regionens SMF.

Ett designperspektiv på samspelet mellan människa och ny teknik är centralt för utveckling av framtidens
applikationer och smarta produkter, inte minst för regionens SMF. Trots detta visar "Innobarometer 2016 -
EU Business Innovation trends" att 21% av Sveriges företag inte arbetar systematiskt med design, och 37%
använder sig inte av design alls. Ökad digitalisering i samhället och i arbetslivet innebär att allt fler områden
nyttjar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) vilket påverkar människor som arbetar i dessa miljöer
eller användare av de nya tjänsterna. Satsningar på interaktionsdesign är därför nödvändigt för att framtidens
innovationer ska vara konkurrenskraftiga. En god förståelse för användarna, deras drivkrafter och deras
kontext behövs för att utveckla väl fungerande lösningar. En övergripande fråga projektet  ställer är: Hur
utformas en digital och uppkopplad värld som både är till nytta för användaren och ger en tillfredsställande
upplevelse för en allt mer krävande användargrupp?

Projektet ska bidra till att göra det digitaliserade samhället mer användarcentrerat samtidigt som involverade
SMF ökar sina kunskaper om innovation och interaktionsdesign. Interaktionsdesign är ett område som är
relevant för många branscher och det finns stor potential att involvera en bredd av SMF och testbäddar. Det
ses också som en möjlighet att driva regionens jämställdhetsarbete framåt, då könsfördelningen hos många av
företagen är ojämn och kan gynnas av projektets normkritiska metoder och synsätt. Projektet använder
metoder för innovation som bidrar till jämställdhet och mångfald.

Projektet bygger delvis på resultat av förstudien Konceptfabriken, som drevs av II och Piteå Science Park. En
slutsats var att många SMF är intresserade av deltagande i innovationsprojekt men hade en viss tveksamhet
inför hur samverkan med forskare kan gå till. II i Piteå har tidigare drivit projektet LjudIT som genomförde
kortare innovationsprojekt hos olika testbäddar i Norr- och Västerbotten där SMF fick breddad marknad och
idag utvecklar helt nya produkter. Lärdomar från LjudIT har legat till grund i utformningen av detta projekt.

Skäl:
Regionen Övre Norrlands företag står för en mycket liten del av landets innovationsverksamhet.
Företagen deltar inte i nog stor utsträckning i den kunskapsutveckling som sker på bland annat
forskningsinstitut och behöver utvecklas med avseende på innovation och samverkan med forskningsaktörer.
Interaktionsdesign och användarupplevelser nyttjas inte fullt ut i innovationsarbete, vilket är nödvändigt i ett
allt mer digitaliserat samhälle.

Orsaker:
Hälften av region Norrbottens företag investerar inget alls i forskning och utveckling.
Andelen företag som medverkar i innovationsprocesser är låg.
Företagen saknar insikt i potentialen att systematiskt arbeta med interaktionsdesign och användarupplevelser
vid utveckling av nya produkter och tjänster.

Följder:
SMF arbetar inte tillräckligt mycket med innovation och samarbetar ej heller med forskningsaktörer.
SMF blir mindre konkurrenskraftiga utan kunskap och erfarenhet av innovation i samverkan med
forskningsaktörer.
SMF drar inte nytta av potentialen i att utveckla produkter och tjänster med innovativ interaktionsdesign och
genom användarcentrerade arbetsprocesser.
Forskningsaktörers kunskaper och resultat får inte spridning eller nyttiggörs.

4.2 Omvärld och samverkan
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Ett omfattande arbete för att skapa nödvändiga nätverk och förankra projektet har utförts. Avsiktsförklaringar
är bilagda. Initiativ liknande DesignIT, där tröskeln för samverkan mellan SMF och forskning är låg, saknas i
regionen.

Den SMF-nod som RISE etablerar i Norr- och Västerbotten 2016 har uppdraget att höja innovationsförmågan
hos SMF. Noden ska erbjuda företag lättillgängliga och högkvalitativa forsknings- och utvecklingsresurser
utifrån deras behov. DesignIT och SMF-noden har gemensamma mål så tillvida att båda vänder sig till SMF
med intresse för innovation och forskning och har därför inlett ett formellt samarbete.

I regionen pågår projektet OMIN som utvecklar innovativa produkter och tjänster baserat på optisk
mätteknik. OMIN utgår precis som detta projektet från ett kunskapsområde i vilket stor potential finns för
kunskapsutveckling och nya innovationer. En dialog finns med OMIN-projektet och projekten har planerat ett
formellt samarbete (såsom utbyte av företagskontakter och samordning av event).

II Piteå och Piteå Science Park (PSP) har tidigare genomfört förstudien Konceptfabriken i form av ett
samverkansprojekt. Förstudien har utmynnat i två projekt som kompletterar varandra - Konceptfabriken samt
DesignIT. Detta då II och PSP gemensamt bedömt att för att ta till vara på respektive organisations styrkor så
är andra samarbetsformer lämpligare än samverkan inom ett gemensamt genomförandeprojekt. II kommer
fortsatt vara en resurs i genomförandeprojektet Konceptfabriken. Projekten kommer samarbeta formellt
genom utbyte av företagskontakter och möjliggörande för deltagande SMF att dra nytta av båda projekten på
olika sätt. I Konceptfabriken kan SMF lämna in förslag på relativt färdiga innovationsidéer medan de i
DesignIT kan delta i delvis avgränsade projekt som leds av II Piteå och på så sätt komma igång med eget
innovationsarbete och vässa sin innovationsförmåga utan att det ställs krav på att de initialt kommer med
egna idéer.

Creative Norrbotten är ett nätverk för KKN. DesignIT ska ha ett utbyte av information med nätverket för att
företag inom KKN ska få del av projektet.

NAiR är ett projekt som drivs av LTU Business i syfte att skapa samverkan mellan näringsliv och akademi.
Projektet har en upparbetad kontakt med LTU Business och avser att ha ett kontinuerligt informationsutbyte
och samverka när möjlighet ges. LTU Business driver även projektet Innovation Leap och projekten avser att
ha samverkan genom informationsutbyte.

Inom NLL drivs olika innovationsprojekt inom hälsa och sjukvård. Projektet kommer att samverka formellt
och söka synergier. NLL ( kontakt Lisa Lundgren, P-O Egnell) och projektet kommer att etablera formerna
vid projektstart.

IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsföretag för SMF inom verkstad, energi och miljö, trä och
industriellt byggande samt elektronik/IT. Projektet har en upparbetad kontakt och dialog med IUC (inkl.
deras och affärsutvecklingsprojektet TmU) och kommer att ha ett informationsutbyte där det gagnar båda
verksamheter.

I Västerbotten finns Innovationssluss Västerbotten som projektet har haft kontakt med och kommer att
bevaka.

Skellefteå Science City ser mycket positivt på samverkan. Projektet kommer bland annat få tillgång till dess
miljöer för genomförande av aktiviteter såsom informationsträffar och workshops.

Arctic Game Lab är ett projekt som stödjer i skapandet av en stabil spelindustriplattform i norra Sverige. Det
är ett samarbete mellan kommunerna Skellefteå, Piteå och Boden. DesignIT bevakar projektet och avser söka
möjlighet att samverka.

För att stärka projektets kommunikationskanaler och säkerställa att inbjudan når företag som drivs av kvinnor
så väl som män har kontakt upparbetats med Leia företagshotell, Pite Kvinnliga Företagare och Magma.

Projektet kommer att tydliggöra EU som finansiär genom att vid projektets början etablera en
kommunikationsplan som följer EU:s riktlinjer för kommunikation.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet
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Regionala program och strategidokument lyfter fram att företagen i regionen inte i nog stor utsträckning
deltar i innovationsverksamhet och det finns önskan om ökad samverkan mellan forskare och näringsliv.
Således finns det behov av sammanhang där SMF kan arbeta med innovationsprojekt ihop med
forskningsinstitut. Att dessutom design inte används systematiskt i så stor utsträckning visar på behov av
praktiskt arbete med innovationsprojekt och kompetensutvecklande aktiviteter om metoder för innovation
såsom att ta fram och bearbeta idéer. Enligt Länsstyrelsens Innovationsstrategi för Norrbottens län är det
angeläget att stödja företags möjlighet att utveckla genomgripande innovationer i form av nya teknologier,
funktionella produkter och upplevelser vilket främjas av forskning i nära samverkan med etablerade företag. I
detta projekt kommer även skärningspunkter att skapas genom att företag och testbäddar från olika områden
kan mötas i workshops och innovationsprojekt. I de projekt som II Piteå driver blandas naturligt många
kunskapsområden på grund av den tillämpade och multidisciplinära karaktären på projekten.

Utöver ovanstående pekar även våra egna erfarenheter och förstudier på intresset för innovation och
samverkan hos företag. Under förstudien Konceptfabriken (se bilagda resultat) träffade II Piteå ett stort antal
företag och byggde förståelse för vilka förväntningar de hade på samverkan och innovationsprojekt. En
slutsats var att många små företag var intresserade av att arbeta i gemensamma innovationsprojekt men att de
har liten vana av att att arbeta med forskare och en viss tveksamhet inför hur samverkan ska gå till. Projektet
har således fått värdefull information om näringslivets önskemål kring projektsamverkan via förstudien
Konceptfabriken. I Konceptfabriken byggdes även kunskap om vilka teknikområden och intressen IKT, KKN
och cleantech-företag såg som intressanta att utveckla inom ett projekt. Kartläggningen över teknikområden
och intresseområden är delvis input till inriktningarna på innovationsprojekten, dvs har fungerat som en
förankring av relevansen hos SMF. Eftersom det också fanns tvekan bland företagen inför hur
projektsamverkan kan gå till är lösningen i DesignIT-projektet att skapa enkla samverkansformer där det
viktiga är en flexibel och kravlös möjlighet för att inleda samarbete mellan forskningsaktörer och SMF.
Konkret innebär det att II Piteå leder innovationsprojekt och SMF  bjuds in som medskapare.

Det regionala näringslivets SMF erbjuds att delta i redan avgränsade innovationsprojekt där testbäddar
upparbetats i några väl valda områden redan innan projektstart. SMF i regionen kan alltså delta i rollen som
projektdeltagare genom att utföra någon av de aktiviteterna i ett innovationsprojekt eller i ett
kartläggningsprojekt. SMF kan också delta genom att ta del av kompetensutvecklande aktiviteter som hålls
vid sidan om innovationsprojekten och kartläggningsprojekten. SMF får inte ersättning för deltagande i
projektet. SMF som bidrar till innovationer har chans att ta del av resultaten och ägande av lösningar.

Det regionala näringslivet kan också i vissa fall representeras av testbäddar som erbjuder testplatser och
innovationsidéer med potential till generella lösningar för en framtida större marknad. Testbäddarna utgör
sekundära målgrupper och är upparbetade inför projektstart.

Projektet har också diskuterats med representanter från näringslivsutveckling i flera kommuner, samt
Längmanska företagarfonden för att få input till formerna för samverkan så att de är rimliga och givande för
SMF.

4.4 EU's strategi för Östersjöregionen

För fem år sedan avslutades Interregprojektet II City där II Piteå bland annat samverkade med University of
Lapland i Rovaniemi. Aktuellt projekt kommer bland annat att ta vidare detta samarbete och på så sätt
nyttiggöra tidigare projekts resultat och även möjliggöra för SMFs att få del av våra finska kollegors
perspektiv på interaktionsdesign och produktutveckling. I det gemensamma Interregprojektet där också
University of Oulu ingick genomfördes forskning och innovation inom området smarta och attraktiva städer
samt hälsa och sjukvård. I dagsläget planeras även för nya gemensamma projekt tillsammans med University
of Lapland.

Effekterna av ett samarbete med University of Lapland blir att SMFs får ett utökat internationellt nätverk
inom forskningsområdet och att SMF får nya perspektiv för utveckling av sina erbjudanden för en större
marknad. På så sätt kan projektet bidra till att stärka konkurrenskraften hos SMF i regionen samt länka
samman deltagarna i projektet och Östersjöregionen. Vidare kommer representanterna från University of
Lapland att ta med sig nya kontakter inom regionens näringsliv tillbaka till Finland. University of Laplands
avdelning för Art and Design kommer att bidra med sin forskningsexpertis vid två tillfällen (något av
kompetensutecklingsseminarierna och nätverkande aktiviteter som hålls inom ramen för projektet eller inom
ramen för ett innovationsprojekt). Projektet bidrar till målet "länka samman regionen" i Östersjöstrategin.
University of Laplands deltagande finansieras till viss del av DesignIT-projektet genom att projektet står för
resa och uppehålle och de själva bidrar med sin egen tid.

5. Mål och resultat
5.1 Mål
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Övergripande mål:

- SMF har genom samverkan med andra aktörer såsom forskare och SMF stärkt sin innovationsförmåga.
- Regionen har ökad samverkan mellan forskningsaktörer och företag vilket stärker teknisk utveckling och
innovation.
- SMF i regionen har större kunskap om och erfarenhet av innovativ interaktionsdesign och II Piteås andra
forskningsområden.

Projekts mål är:

- Att fler SMF ska ha kunskap om och erfarenhet av innovationsprojekt och av samverkan med
forskningsaktörer.
- Att fler SMF utvecklar sitt kunnande inom interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad
utveckling.
- Att bidra till en region med starka forskningsinstitut som samverkar med näringslivet.

Delmål:

1. SMF som deltar i projektets aktiviteter får ökad kunskap om interaktionsdesign och användarupplevelser
och hur den utvecklingen inkluderas i innovationsarbete.
2. SMF som deltar i projektets aktiviteter får bättre kunskap om hur de kan samarbeta med forskare och
forskningsinstitut.
3. SMF som deltar i projektets aktiviteter får erfarenhet av att utveckla och bearbeta innovationsidéer.
4. SMF som deltar i innovationsprojekt har byggt erfarenheter av praktiskt arbete i innovationsprojekt och av
projekt i skärningspunkter mellan fokusområden.
5. SMF som deltar i projektets aktiviteter ska ta del av II i Piteås metoder och erfarenheter av jämställda och
normkritiska tillvägagångssätt.
6. SMF som deltar i projektets aktiviteter får bygga på sin förmåga att arbeta med egen
innovationsverksamhet.
7. SMF som deltar i projektets aktiviteter får erfarenhet och kunskaper om innovationsarbetets metoder.

5.2 Målgrupp(er)
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Målgrupperna finns i huvudsak i Norrbotten där också en övervägande del av projektaktiviteterna kommer att
hållas men inbjudan till företag för samverkan kommer att spridas även i Västerbotten.

Primär målgrupp: Projektet riktar sig främst till SMF vilka erbjuds att i olika former ta del av eller delta i
innovationsprojekt ledda av II Piteå. Projektet erbjuder således SMF att kompetensutvecklas och stärkas som
innovatörer samt få ökad kunskap om användarupplevelser och interaktionsdesign. Projektet har en öppen
process och genom informationsträffar och seminarier erbjuds SMF att ta del av resultat samt bjuds in att
bidra i innovationsarbetet i olika faser. Relevansen för SMF säkras bl.a. genom att projekten formas ihop med
SMF samt utgår ifrån kunskap om SMFs behov insamlade i förstudien Konceptfabriken.

Sekundär målgrupp: Projektet har också en sekundär målgrupp, testbäddar, vilka är de aktörer som har behov
av innovativa lösningar. Lösningarna skall kunna skapa stor nytta för aktören men skall vara generella för en
större marknad som förväntas kunna efterfråga lösningen (nationellt och/eller internationellt). Testbäddarna
bidrar med problemformulering, tillgång till användargrupper, plats för test och kan i sin tur få se
innovationer av relevans utvecklas för deras verksamhetsområde. Projektet har upparbetat fyra utvalda
områden (hållbara transporter, besöksnäring, skola och hälsa och sjukvård) och kommer att driva
innovationsprojekt med följande testbäddar: Luleå kommuns elbuss-projekt, Norrbottens museum, Kalix
kommun (utbildningsförvaltning och IKT-pedagoger), Strömbacka gymnasieskola i Piteå, Norrbottens Läns
Landsting ihop med EIC vid LTU (genom Lisa Lundgren och P-O Egnell), Trädgårdens Äldrecentra i Piteå
och Kommunhälsan i Skellefteå. Dessa testbäddar säkrar att projektets innovationer har forskningsrelevans
och är relevanta för regionen, samt att projektet  snabbt kan komma igång med innovationsprojekt.

Övriga aktörer (se även omvärld och samverkan):
- Aktörer som kan samverka med II Piteå och SMF för att ta innovationer och prototyper vidare till
marknaden. (LTU Business, Piteå Science Park, RISE regionala SMF-nod för Norr- och Västerbotten).
- Aktörer involveras genom att vara öppna för att inkludera nyanlända, i enlighet med Regional
utvecklingsstreategi om mångfald och integration (RIS, s 15).
- Studenter bjuds in till samverkan med forskare och SMF genom de samarbeten som finns med utbildningar
(kurser) på LTU och Umeå Institute of Design (UID). UID har studenter av många nationaliteter vilket
borgar för en mångfald av perspektiv.
- Interactive Institute Swedish ICT i Umeå kommer att involveras för aktiviteter i Umeåregionen.
- Nätverk av kvinnnliga företagare nås genom upparbetade samarbeten med Leia Företagshotell, Piteå
Kvinnliga Företagare och Magma.
- Samverkan med  branschnätverken Creative Norrbotten och The Lodge (Skellefteå-området) finns.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
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Resultaten som uppnåtts vid projektets slut skall bidra till:

- Ökade företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag och forskningssaktörer.
- Att öka samverkan mellan företag, forskningsaktörer och övriga aktörer i det omgivande samhället (tex
genom testbäddar, användargrupper).
- Att fler företag har innovationsverksamhet som innebär samverkan med andra företag/organisationer och
forskare.
- Nya innovationer i form av testade prototyper inom de utvalda områdena vilka också tagits fram med
metoder som integrerar perspektiv för jämställdhet och normkritik i innovation och designprocesser.
- Fler innovationsprojekt där olika aktörer (företag, forskare, offentlig sektor) liksom företag från olika
branscher möts och skärningspunkter kan uppstå.

Konkreta resultat vid projektslut:

- Minst 50 företag har tagit del av kompetensutvecklingsaktiviteter eller innovationsprojektaktiviteter såsom
workshops, seminarier och föreläsningar.
- Minst 10 företag har deltagit i innovationsprojektens genomförande, en samverkan mellan
forskningsaktörer, testbäddar och SMF
- Minst 6 forskningsstudier ska ha genomförts
- Ett interaktions-space skapats där SMF och forskare kan mötas för att testa och utveckla ny teknik, metoder
samt bygga prototyper
- Deltagande SMF ska ha ett utökat nätverk (kundrelationer och samverkanspartners för innovation)
- Antal prototyper av innovationer framtagna i samverkan med SMF: 6-8
- Antal genomförda innovationsprojekt i samverkan med företag: minst 4.
- Antal genomförda kartläggningsstudier: minst 8
- Kunskapsspridning genom konferenser: minst 3
- Kunskapsspridning genom publikationer: minst 3
- 25 företag har höjt sin kompetens inom innovation med jämställdhetsperspektiv eller normkritiskt
perspektiv
- Deltagande företag har höjt sin kompetens inom interaktionsdesign och användarcentrerad utveckling
- Deltagande företag har höjt sin kompetens kring design- och innovationsprocesser
- De innovationer som tas fram under projektet ska vara konkurrensmässiga på en internationell marknad och
ej specifika för de testbäddar där innovationerna utvecklas och testas.
- Antal företag som har ökad innovationsverksamhet efter projektet: 10-15 st

Projektet har för avsikt att aktivt arbeta med de horisontella kriterierna under projektets gång vilket vi menar
skapar nya möjligheter till nytänkande och innovation och säkerställer att framtida innovationer är
inkluderande samt kan utmana rådande normer. II Piteå utgår alltid från slutanvändaren vilket medför att
olika människors förmågor på ett naturligt sätt beaktas i idéarbete samt vid utformning av koncept och
prototyper. I förstudien och samverkansprojektet Konceptfabriken ansvarade II Piteå för en metodinventering
(se bilaga) och metodutveckling rörande hur projekt kan underlätta och säkerställa mångfald och jämställdhet
i ett genomförandeprojekt. Metodutvecklingen gjordes med stöd av bland annat Malin Lindberg (genus och
teknik, LTU) och resulterade i metodstöd för jämställdhet och mångfald som kommer användas i aktuellt
projekt, se bilaga Inkluderande potentialer. Även andra verktyg (tex Normkritiskt frågebatteri, NOVA-kort
och variant av modellen Genushanden) kommer att nyttjas och spridas under projektet. Hos II Piteå finns
även andra satsningar på normkritiskt innovationsarbete genom den ansökan II Piteå gjort hos Vinnova inom
utlysningen Normkritisk Innovation som gått vidare (godkänts i steg 1) och som görs tillsammans med LTU
(Malin Lindberg och Anna Edin) samt aktörer inom medieindustrin. Malin Lindberg är positiv till samarbete
även inom detta projekt.

5.4 Förväntade effekter på lång sikt
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Förväntat resultat på lång sikt är ökad innovationsverksamhet bland SMF i regionen, fler innovationer från
SMF, fler samarbeten mellan SMF och forskare samt en stark forskningsaktör i II Piteå.

På längre sikt förväntas resultaten från innovationsprojekten (prototyperna) leda till nya produkter och
tjänster genom att deltagande SMF och II Piteå vidareutvecklar resultaten efter projektslut. Detta kan på sikt
ha mätbara ekonomiska effekter för företaget och regionen.

Resultaten av möten mellan olika branscher och aktörer (samarbeten över bransch- och sektorsgränser)
kommer leda till bredare och fler nätverk för att kunna samverka kring innovation, tex göra samverkan
enklare och effektivare och innovationer bättre genom att skärningspunkter kan skapas.

Resultaten från innovationsprojekten förväntas leda till byggande av ny kunskap inom interaktionsdesign och
användarupplevelser vilket deltagande SMF och II Piteå kan vara tidiga med att använda i framtida
innovationer och som kan utgöra grunden för nya satsningar inom interaktionsdesign i regionen.

Resultaten från kartläggningsprojekten kan användas som underlag till nya innovationsidéer av både SMF
och II Piteå.

Den sekundära målgruppen som är testbädd har fått möjlighet att delta i utveckling av lösningar som är
relevanta för sin verksamhet och på sikt finns möjlighet för dessa lösningar att implementeras (tex bidra till
bättre kundupplevelse, bättre arbetsmiljö, effektivare verksamhet). Genom val av testbäddar inom skola och
hälso och sjukvård blir en sekundär effekt att projektet bidrar till horisontella kriterier (fokus på
kvinnodominerade arbetsplatser och användargrupper).

Projektets resultat i form av prototyper ägs i första hand av II Piteå om inte annat avtalas med SMF och II
Piteå ansvarar för att upprätta kontakt med aktörer inom kommersialisering och affärsutveckling för att
möjliggöra vidareutveckling.

Projektets användning av metoder som gynnar miljö, integration och jämställdhet kommer att påverka II
Piteås arbetssätt och således ha effekt även för framtida forskningsverksamhet och samarbetspartners.

Projektet kommer att bidra till Europa 2020-strategin:
- genom att bedriva en forskningsbaserad innovation vilket bidrar till smart tillväxt.
- genom innovationsprojekt inom hållbara transporter vilket bidrar till hållbar tillväxt och i förlängningen
minskade utsläpp.
- genom att stimulera fler företag till att satsa på sin innovationsverksamhet (FoU) och samverkan med
forskningsaktörer

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
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Projektet ägs av Interactive Institute Swedish ICT (II). II i Piteå är idag en etablerad forskningsaktör i
regionen inom IKT och interaktionsdesign med människan i fokus. II Piteå ingår i Swedish ICT som är en del
av RISE (Research Institutes of Sweden). RISE är en forskningsorganisation som i global samverkan med
akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och
konkurrenskraft. Swedish ICT är en organisation på 370 anställda som forskar inom IKT. Av dessa finns ca
60 st inom Interactive Institute Swedish ICT som forskar och skapar innovationer där interaktivitet och
användarupplevelse står i centrum. På II i Piteå finns en lång erfarenhet av forskning och utveckling där ljud
används för interaktion. Komplexa system har ofta multimodala gränssnitt, där bland annat ljudmiljön kan
spela en viktig roll för människans kommunikation och interaktion med systemet. I tidigare projekt har II
Piteå ytterligare utvecklat sin expertis inom området och är idag en stark aktör som involveras i många
sammanhang, tex inom fordonsindustrin och processindustrin. Idag har II Piteå en mix av kompetenser som
förutom ljud innefattar design och konceptutveckling samt media och kommunikation. Projektet kommer
även att involvera personal från II i Umeå.

En senior projektledare hos II Piteå leder projektet. Ekonomi, upphandling och administration sköts av II
Piteå med stöd av II:s centrala ekonomifunktion.

Övriga roller (och ansvar) i projektet som bemannas av redan anställda på II Piteå är delprojektledare för de
innovationsprojekt och kartläggningsprojekt som genomförs, forskare som utformar studier och ansvarar för
vetenskapliga perspektiv samt konceptutvecklare/designer som arbetar med innovationsprocessen och tar
fram innovativa lösningar. Teknisk expertis som behövs för att implementera lösningar inom
innovationsprojekten kan komma att upphandlas externt.

Ekonomi, viss administration samt inköp kommer att hanteras med stöd av II:s centrala ekonomiavdelning.

Vid projektstart upprättas en styrgrupp bestående av representanter från de olika aktörer som deltar i,
påverkas av och stödjer projektet. Styrgruppen ska utformas för att representera en mångfald av perspektiv,
samt ha en jämn ålder- och könsfördelning.

Även en referensgrupp upprättas vid projektstart. Referensgruppen består av expertis inom området
interaktionsdesign och användarupplevelser liksom inom innovation och samverkan med SMF. Gruppen ska
även ha en jämn könsfördelning.

6.2 Arbetssätt
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Huvudaktiviteterna innovationsprojekt, kartläggningsprojekt och kompetensutveckling löper parallellt under
hela projektet. SMF kan delta i samtliga aktiviteter. Innovationsprojekten följer II Piteås process för tillämpad
forskning som är indelad i 1) uppstartsfas, 2) behov- och kartläggningsfas, 3) konceptutvecklingsfas och 4)
utvärderande fas. En beskrivning av processen återfinns i bilagan Process II.

Innan ansökan har kontakt med ett flertal testbäddar upprättats vilket säkrar att innovationsprojekten kan
påbörjas direkt vid projektstart, se avsiktsförklaringar. Vid uppstart etableras innovationsprojekten i
samverkan med testbäddarna genom att behov inventeras och mål och avgränsningar sätts upp grovt.

Därefter bjuds SMF in till träffar där II berättar om innovationsprojekten och de aktiviteter som är öppna för
SMF. Inbjudan går ut brett och är öppna för alla intresserade företag. Projektet har för avsikt att involvera
samtliga SMF som så önskar men om ett urval behöver göras sker det i samråd med styrgruppen. SMF
formulerar sedan projektet tillsammans med II och testbädden. Ett arbete som resulterar i en projektplan som
beskriver projektet och de aktiviteter som ingår. SMF deltar i innovationsprojekten efter projektplanens
anvisningar och under ledning av II projektledare. Idéer ägs initialt av projektägarna.

Ett kartläggningsprojekt är avgränsat till en särskild studie och syftar till fördjupad kunskap inom ett område.

Projektet erbjuder också kompetensutveckling för SMF. Företag bjuds in till workshops och seminarier, samt
till att följa innovationsprojektens öppna process. Skapandet av ett interaktions-space möjliggör ett möte
mellan forskare, företag och organisationer kring ämnet interaktionsdesign på ett praktiskt sätt som skapar
förståelse och intresse. Miljön kommer vara virtuell och mobil snarare än en fysisk plats.

Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt budget och tidplan. Innovations- och
kartläggningsprojekten drivs som delprojekt och delprojektledarna rapporterar kontinuerligt till
projektledaren. Regelbundna projektmöten hålls för att säkerställa att projektet och dess aktiviteter löper
enligt plan. Utvärdering och uppföljning ska bidra till ständig förbättring och en god styrning av projektet.
Genomförda aktiviteter och dess utfall utvärderas och dokumenteras. Styrgruppen sammankallas två gånger
per år i syfte att säkerställa att projektets mål uppfylls. Framgångskoncept identifieras kontinuerligt under
projektets gång. Deltagarstatistik förs som bland annat hjälper projektet att nå jämn könsfördelning.

En kommunikationsplan upprättas för resultatspridning, för att effektivt nå önskade målgrupper samt för att
säkerställa att kommunikationen följer EU:s direktiv.

Koppling till horisontella kriterier:
Metoder för normkritisk och inkluderande innovation kommer att användas kontinuerligt i projekten.
I arbetet med användargrupper samt vid sammansättning av projektets styr- och referensgrupp söker projektet
uppnå balans mellan både kön och ålder men även tänka på att inkludera en mångfald av grupper i samhället.
Detta underlättas av de nätverk av kvinnliga förtagare som projektet ska samarbeta med.
Projektet är öppet för samarbete med organisationer för att inkludera nyanlända som kan ha nytta av att delta
i projektet (tex genom praktikplats).
Projektet kommer delvis att satsa på områdena hälso- och sjukvård och skola som är kvinnodominerade
arbetsplatser där höga sjuktal är vanligt förekommande och där innovationer som tex bidrar till bättre
arbetsmiljö kan göra skillnad.
Genom samverkan med Luleå kommuns elbuss-projekt kommer projektet bidra till hållbara transporter.
Projektet ska i möjligaste mån nyttja distansöverbryggande teknik och om möjligt ställa miljökrav på
produkter/tjänster som köps in till projektet.
Projektet kommer via II:s kompetens inom ljud bidra till att sprida kunskap om en mindre uttalad
miljöaspekt, nämligen ljud och ljudmiljöer.

7. Aktiviteter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2017-01-09 2020-03-31 869 982 Projektresultat, inbjudan och information kring projektet
kommer gå ut via upparbetade kontakter och
informationskanaler.

Allt material ska innehålla information om stödet från
Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt gällande regler
för EU-projekt. Exempelvis ska allt material
som framställs för att informera om och/eller marknadsföra
projektets verksamhet använda logotypen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden.

93



Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Framtagning av
kommunikationsplan

2017-01-09 2017-05-31 104 398 En plan tas fram för hur projektets ska kommuniceras externt
och internt.

Framtagning av
marknadsföringsmaterial

2017-01-09 2019-12-31 104 398 Framtagning av material som används i extern
kommunikation och marknadsföring av projektets aktiviteter,
enligt EU:s riktlinjer.

Resultatspridning 2017-01-09 2019-12-31 574 189 Projektet ska kommunicera information om projektets
verksamhet och resultat på ett lättillgängligt sätt för företag
och omgivande samhälle att ta del av. Löpande extern
kommunikation av resultat kommer att ske via
lokala/regionala medier, sociala medier, konferenser/mässor
samt via II:s befintliga kanaler. En projektweb upprättas som
uppdateras kontinuerligt.

Minst en projektfilm tas fram för att sprida projektresultat.

Två slutseminarier arrangeras för att presentera projektets
resultat. Dessa seminarier kan ha inslag av både presentation
och utställning och kommer att äga rum på olika orter i
regionen.

Projektwebb 2017-01-09 2017-08-31 86 998 En webbplats för projektet upprättas.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2019-08-31 2020-03-31 191 232 Under denna period genomförs aktiviteter kopplade till

projektets slutredovisning.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Insamling och
sammanställning av resultat

2020-01-01 2020-03-31 57 369 Resultat samlas in från projektets aktiviteter genom
rapportering från delprojekten och deltagare. Nya metoder
som använts och viktiga resultat från innovationsprojekten ska
sammanställas på ett överskådligt sätt i ett format som är lätt
att ta till sig och återanvända.

Resultatspridning 2020-01-01 2020-03-31 19 123 Resultat återkopplas till deltagande företag, testbäddar och
övriga intressenter om projektets slutliga resultat.

Utvärdering 2020-01-01 2020-03-31 19 123 I denna delaktivitet utvärderas hur projektet genomfördes och
vad aktiviteterna haft för effekter på kort respektive lång sikt.
Delar av detta arbeta genomförs av en extern utvärderare.

Analys 2020-01-01 2020-03-31 19 123 Här analyseras utvärderingen och lärdomar dras inför framtida
innovationsarbete i regionen.

Slutrapportera utvärdering 2020-01-01 2020-03-31 19 123 Här sammanställs projektets uppföljning och utvärdering.

Slutrapport 2020-01-01 2020-03-31 57 369 Slutrapportera projektet till TVV enligt gällande förordningar.
Alla handlingar om projektet, inklusive
räkenskapsinformationen, ska sparas och arkiveras.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2017-01-09 2019-12-31 215 440 Statistik om deltagare i projektets aktiviteter kommer föras för

att lättare kunna utvärda om exempelvis en jämn
könsfördelning uppnås, hur många företag projektet når och
vilka branscher dessa tillhör.

Information från de olika innovationsprojekten och
kartläggningsprojektens resultat sammanfattas när
delprojekten avslutas. Resultat från kompetensutveckling och
interaktions-space dokumenteras kontinuerligt.

Projektets genomförande, effekter och resultat stäms av mot
uppsatta syften och mål. En extern aktör för utvärdering
kommer att anlitas. Resultatet av den externa utvärderingen
kommer att delges Tillväxtverket vid slutrapporteringen.

Utvärderingen kommer att ske i enlighet med Tillväxtverkets
riktlinjer.

Resultatet från utvärderingsinsatser ska användas som
underlag för reflektion, kunskapsspridning och lärande såväl
inom projektet som i extern kommunikation med finansiärer
och intressenter. Resultatet av utvärderingen kommer också
förmedlas till projektdeltagare och testbäddar.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Innovationsprojekt 2017-01-09 2019-12-31 5 359 350 4-6 st innovationsprojekt (minst en från varje område;

Transport, Hälsa och sjukvård, Skola och Besöksnäring)
bedrivs i öppen process där SMF bjuds in att delta praktiskt i
olika moment och där en testbädd ingår. Med öppen process
menas att information i projektet delas och att vi bjuder in till
deltagande under processen.

Innovationsprojekt är fullskaliga och innefattar alla faser i II
Piteås process för tillämpad forskning som beskrivs i 6.2
Arbetssätt.

Aktiviteterna i Innovationsprojekten motsvarar delmål 1-7.
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Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Behovsinventering 2017-01-09 2019-04-30 535 935 Vid projektets början finns 5 testbäddar inom olika

projektområden utpekade. II i samverkan med testbäddarna
utför en behovsinventering som mynnar ut i ett antal case som
har potential att utvecklas till ett innovationsprojekt.

Informationsträffar SMF 2017-01-09 2019-04-30 535 935 Genomföra 5-10 informationsträffar med SMF för att bjuda in
till deltagande i innovationsprojekt. Här beskrivs projektet och
möjligheterna till deltagande i olika moment. SMF kan här
göra intresseanmälan. Aktiviteten syftar även till att skapa
nätverk och engagemang och kan utföras i form av ett
seminarium eller workshop. Inbjudan går ut mycket brett och
projektet kommer marknadsföras i samband med olika
nätverksträffar i regionen.

Projektformulering 2017-01-09 2019-04-30 267 967 Innovationsprojekt formuleras med de SMF som anmält
intresse. Eventuella avtal etableras. En del av denna aktivitet
kan vara att genomföra en workshop där man i en
samskapande process identifierar potentiella  inriktningar för
innovationsprojektet. Vid behov bjuds en extern facilitator till
workshopen, för att åstadkomma ett samskapande mellan
företag och II under det att innovationsprojektets ramar
formas.

Användarstudier 2017-01-09 2019-09-30 535 935 Användarstudie är ett moment inom innovationsprojekten för
att kartlägga behov och beteende hos användare. Även denna
aktivitet är öppen för SMF.

Omvärldsanalys 2017-01-09 2019-12-31 267 967 Omvärldsanalysen är ett moment inom innovationsprojekten
som bevakar befintliga lösningar, marknader, studier och
forskning som rör det aktuella ämnesområdet. Detta kan t ex
göras i form av en litteraturstudie eller besök på mässa eller
konferens.

Idégenerering 2017-01-09 2019-10-31 535 935 Gränsöverskridande aktiviteter för idégenerering. Genom att
olika SMF och testbäddar möts skapas skärningspunkter vilket
ger upphov till innovativa idéer.

Konceptutveckling 2017-01-09 2019-12-31 1 607 805 Kopplat till innovationsprojekten kommer 6-8 st
koncept/prototyper utvecklas och utvärderas.

I den mån det är möjligt involveras studenter från LTU och
Umeå Institute of Design och bidrar i denna fas, utgående från
behov hos SMF.

Test av koncept 2017-08-01 2019-12-31 535 935 Test av prototyper/koncept i realistiska eller verkliga
sammanhang i samverkan med testbäddar. Detta innefattar
även analys av testens resultat.

Utvärdering av koncept 2017-12-01 2019-12-31 267 967 Utvärdering av koncept med användarcentrerad och
deltagande metod tillsammans med användargrupper.

Överlämning och
vidareutveckling

2018-01-01 2019-12-31 267 967 Med företag som är involverade i innovationsprojekt och
kartläggningsprojekt förs mot slutet av ett projekt en dialog
om hur idéer, koncept och eventuella produkter kan tas vidare
efter projektets slut. En överlämning följer denna checklista:
1. Äganderättigheter: Gå igenom resultat från projektet och
etablera avtal om rättigheter 2. Identifiera nästa steg: Företag
har möjlighet att vidareutveckla koncept från projektet. I råd
och med hjälp av regionala resurser identifierar II och
företaget tillsammans nästa steg i utvecklingen. Detta kan t ex
vara Identifiering av marknad, kommersialisering,
prototyputveckling, forskningsprojekt, exjobb eller
studentsamarbete 3. Förmedling av kontakt och överlämning:
II guidar företag till rätt kontakt hos lokala resurser som kan
vara ett stöd i vidareutveckling. T ex finns instanser såsom
LTU Business, Piteå Science Park, IUC och RISE SMF-nod.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Kartläggningsprojekt 2017-01-09 2019-12-31 1 387 037 8-12 st kartläggningsprojekt genomförs under hela projektet

utgående från identifierade behov hos SMF. Ett
kartläggningsprojekt är en kortare insats inom ett område och
kan t ex vara en behovskartläggning, användarstudie eller
omvärldsanalys. Ett kartläggningsprojekt kan formuleras när
behovet uppstår, som en avstickare från ett innovationsprojekt
eller som fristående. Kartläggningsprojektet formuleras (syfte,
mål och deltagare) utifrån identifierade behov hos SMF.

Dessa aktiviteter motsvarar delmål 1, 2, 3, 6 och 7.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Kompetensutveckling 2017-01-09 2019-12-31 1 102 335 Verksamhet för kunskapshöjande inom innovationsarbetets

metoder, interaktionsdesign och användarupplevelser.
Målgruppen är SMF från flera olika branscher.

Dessa aktiviteter motsvarar delmål 1-3 och 5-7.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Föreläsningar 2017-03-01 2019-12-31 551 167 Minst fem öppna föreläsningar om interaktionsdesign,

innovation och ny teknik hålls på olika orter i regionen,
utgående från behov hos SMF. Företag kan exempelvis rösta
på ett urval av teman genom enkät i uppstart av projektet.
Föredragshållare är inbjudna experter eller del av II. Behov
kan även uppstå i samband med innovationsprojekten.

Workshops och föredrag 2017-03-01 2019-12-31 551 167 Bjuda in SMF till minst 4 st workshops/föredrag där metoder
som II arbetar med används eller förklaras. Av dessa skall
minst hälften inkludera metoder i normkritisk och
genusmedveten innovation. Interaktions-space beskrivet i 2.7
kan användas för att facilitera några av dessa workshops, men
de kommer även hållas på andra orter än i Piteå.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Interaktions-space 2017-01-09 2019-12-31 1 380 207 Här skapas en miljö för prototyputveckling, demo och test av

interaktiva koncept och/eller teknik kopplat till delprojekten.
Miljön kommer vara virtuell och mobil snarare än en fysisk
plats.

Aktiviteterna motsvarar delmål 1-3 och 6-7.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Inköp 2017-01-09 2019-12-31 938 541 Inköp av teknik och material för interaktionsdesign och

användarupplevelser som kan användas av projektet och
deltagande företag.

Skapa miljö 2017-01-09 2019-12-31 441 666 Miljön upprättas.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Projektet har aktiviteter som är riktade till grupper av eller enskilda företag som innebär att de tar emot hjälp
eller stöd som gynnar deras verksamhet ekonomiskt. Aktiviteterna är kostnadsfria för företagen och vår
bedömning är att det omfattar följande huvudaktiviteter:
- Innovationsprojekt (5 359 350 SEK)
- Kartläggningsprojekt (1 387 037 SEK)
- Kompetensutveckling (1 102 335 SEK)

Samtliga kostnader för huvudaktiviteterna som inkluderar ett stöd till enskilda eller grupper av företag har
summerats till  7 848 722 SEK.

Om ja, ange budgeterad kostnad
7 848 722

7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad
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8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål

8.2 Kvantifiera

projektets bidrag i

följande

aktivitetsindikatorer

Kommentarer till

indikatorerna
Antal företag som får stöd 50 företag Detta stöd utgörs av

deltagande vid
kompetensutveckling och
delprojekt.

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

10 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoU-
projekt

SEK

Antal företag som får stöd
för att introducera för
marknaden nya produkter

företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

företag

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademin, näringsliv, myndigheter och civila samhället..

9. Budget

Kostnadstyp 2017 2018 2019 2020 Totaler
Personal 1 626 000 1 674 780 1 725 024 226 194 5 251 998

 - Senior
projektledare,
48000 kr/mån,
50%

288 000 296 640 305 539 78 676

 - Senior
forskare, 45000
kr/mån, 100%

540 000 556 200 572 886 147 518

 - Forskare,
39000 kr/mån,
50%

234 000 241 020 248 251 0

 -
Interaktionsdesig
ner, 34000
kr/mån, 50%

204 000 210 120 216 424 0
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 - Utvecklare,
30000 kr/mån,
50%

180 000 185 400 190 962 0

 - Utvecklare,
30000 kr/mån,
50%

180 000 185 400 190 962 0

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

35 000 50 000 220 000 70 000 375 000

 - Konsulttjänst,
föreläsare

20 000 20 000 20 000 0

 - Konsulttjänst,
teknikutveckling

15 000 30 000 20 000 0

 - Konsulttjänst,
affärsutveckling/
workshopledare

0 0 100 000 0

 - Konsulttjänst,
utvärdering och
revision

0 0 80 000 70 000

Resor och logi 50 000 90 000 75 000 7 000 222 000

 - Företagsbesök 20 000 20 000 20 000 2 000

 -
Mässor/konferen
ser

10 000 30 000 55 000 5 000

 - Studiebesök 20 000 20 000 0 0

 - Utbyte
Östersjöstrategi

0 20 000 0 0

Investeringar
materiel och
externa lokaler

595 000 465 000 230 000 1 000 1 291 000

 - Interaktions-
space -
teknikinköp
(t.ex. utrustning,
proramvaror)

500 000 300 000 100 000 0

 - Externa lokaler
(workshops,
möte,
seminarier)

10 000 10 000 10 000 0

 - Förtäring
(workshops,
möten,
seminarier)

10 000 20 000 15 000 1 000

 -
Workshopmateri
al

5 000 5 000 5 000 0

 -
Prototypmaterial

50 000 100 000 50 000 0

 -
Kommunikation
(web, trycksaker,
annonser,
projektfilm
m.m.)

20 000 30 000 50 000 0

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0 0 0

Schablonkostnad
er

1 041 974 1 073 232 1 105 430 144 950 3 365 586

 -
Lönebikostnader,
42,68%

693 977 714 796 736 240 96 540

 - Schablon, 15% 347 997 358 436 369 190 48 410

Enhetskostnad 0 0 0 0 0
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Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0 0

Summa,
faktiska
kostnader

3 347 974 3 353 012 3 355 454 449 144 10 505 584

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0 0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0 0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0 0 0 0 0

Summa,
kostnader

3 347 974 3 353 012 3 355 454 449 144 10 505 584

Finansiär Beskrivning 2017 2018 2019 2020 Totaler
Offentlig
kontantfinansi
ering

1 075 000 1 075 000 1 075 000 0 3 225 000

 -
Länsstyrelsen
i Norrbotten

300 000 300 000 300 000 0

 -
Längmanska
företagarfonde
n

100 000 100 000 100 000 0

 - Norrbottens
läns landsting

200 000 200 000 200 000 0

 - Luleå
kommun

150 000 150 000 150 000 0

 - Piteå
kommun

300 000 300 000 300 000 0

 - Skellefteå
kommun

25 000 25 000 25 000 0

Privat
kontantfinansi
ering

600 000 600 000 600 000 225 000 2 025 000

 - Interactive
Institute
Swedish ICT

600 000 600 000 600 000 225 000

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 675 000 1 675 000 1 675 000 225 000 5 250 000

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0 0 0 0 0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0 0

Summa,
medfinansieri
ng

1 675 000 1 675 000 1 675 000 225 000 5 250 000

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

1 672 974 1 678 012 1 680 454 224 144 5 255 584
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Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

49,97 % 50,04 % 50,08 % 49,9 % 50,03 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

49,97 % 50,04 % 50,08 % 49,9 % 50,03 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

49,97 % 50,04 % 50,08 % 49,9 % 50,03 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

32,11 % 32,06 % 32,04 % 0 % 30,7 %

Andel privat
finansiering

17,92 % 17,89 % 17,88 % 50,1 % 19,28 %

Total
finansiering

3 347 974 3 353 012 3 355 454 449 144 10 505 584

Sökt belopp 5 255 584

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om osäker, kommentera

Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? Nej

Om ja, belopp

Om ja, motivering

9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Namn Beskrivning/Kommentar
avsiktsfo¿rklaringar o¿vriga.pdf Avsiktsförklaringar från övriga aktörer

Inkluderande potentialer.pdf Inkluderande potentialer - modell från projekt med
LTU

metodinventering.pdf Metodinventering - förstudie Konceptfabriken

Fo¿retagskartla¿ggning.pdf Företagskartläggning - förstudie Konceptfabriken

RISKANALYS.pdf Riskanalys

Bolagsverket Registreringsbevis 2016-06-22.pdf Underlag för styrkande av firmateckningsrätt

Process II.png Process II

avsiktsfo¿rklaringar testba¿ddar.pdf Avsiktsförklaringar från testbäddar

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-13

 
2016/966-3.5.1.1

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av 
Upphandlingsdagen 2017
Ärendenr 2016/966-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera 

upphandlingsdagen med 45 tkr år 2017.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsdagen syftar till att skapa en plattform för dialog för de aktörer 
som berörs av offentlig upphandling i sitt yrke; leverantörer, upphandlande 
myndigheter och politiker. Upphandlingsdagen ska även ge intressenterna en 
uppdatering kring nyheter inom offentlig upphandling. 

Dagen är initierad av Upphandlingsrådet med Norrbottens Handelskammare 
som projektägare och utförare. Deltagarna i Upphandlingsrådet är aktörer 
från offentlig sektor och näringsliv, Luleå kommun representeras av 
inköpschefen. Dagen finansieras via Handelskammarens samarbetspartner 
och deltagaravgifter.

Tillväxtkontoret menar att upphandlingsdagen fyller en viktig funktion som 
mötesplats för leverantörer och upphandlande myndigheter. Insatsen skapar 
även förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Tillväxtkontoret

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Norrbottens Handelskammare
0920-45 56 60
www.norrbottenshandelskammare.se

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD TILL UPPHANDLINGSDAGEN 2017

Norrbottens Upphandlingsråd
Norrbottens Handelskammare koordinerar Norrbottens Upphandlingsråd som är en sammanslutning 
av aktörer från näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att samverka för att främja och utveckla 
parters agerande i offentlig upphandling.

Upphandlingsrådets mål är att skapa mötesplatser för dialog mellan marknadens aktörer samt främja 
utvecklingen inom offentlig upphandling till nytta för näringsliv och det offentliga. Upphandlingsrådet 
har under åren genomfört kontinuerliga träffar, workshops, seminarier och skapat ett allmänt 
diskussionsforum inom offentlig upphandling. 

Behov
Behovet av en bättre dialog mellan upphandlande myndigheter och anbudsgivare är mycket stort. 
Eftersom offentlig upphandling erbjuder stora affärsmöjligheter för företagen i Norrbotten och rätt 
utförda upphandlingar kan leda till en sund användning av våra gemensamma resurser är detta ett 
angeläget område.

Därför genomförs Upphandlingsdagen årligen. Under en dag samlas länets intressenter för att bli 
uppdaterade kring det senaste inom offentlig upphandling och för att skapa dialog i detta viktiga 
ämne.

Målgrupp
Dagen vänder sig till samtliga som berörs av offentlig upphandling i sitt yrke: leverantörer, 
upphandlande myndigheter och politiker. 

Genom att alla parter ges möjlighet att mötas och delta i diskussionen skapas förutsättningar för bättre 
miljö för offentlig upphandling. 

Vi kan se en tydlig effekt av tidigare arbete inom Upphandlingsrådet och vet att de i vår målgrupp 
utvecklas av en god dialog i ämnet.

Upphandlingsdagen 
Upphandlingsdagen har de senaste sju åren utvecklats till den naturliga mötesplatsen för de som 
arbetar med offentlig upphandling, såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. 
Upphandlingsdagen 2016 lockade 165 deltagare och är en uppskattad mötesplats som på ett konkret 
sätt skapar ett bättre näringslivsklimat och lyfter vår regions sätt att verka inom offentlig upphandling. 

Programmet kommer att vara riktat till en bred publik, allt från företag som börjar fundera på att 
lämna anbud till erfarna anbudslämnare.  Vi kommer även fortsättningsvis fokusera på att lyfta fram 
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goda exempel från Norrbotten vilket är ett uppskattat inslag av deltagarna. Utöver det kommer 
dialogen mellan leverantörer och representanter från upphandlande myndigheter att ges mycket 
utrymme. 

Tidigare års utvärderingar har visat att bredden på programmet med ett antal spår och valmöjligheter 
på inriktning och seminarier har varit oerhört uppskattat.

Projektstöd

Upphandlingsdagen finansieras till hälften av deltagaravgifter men för att genomföra denna 
uppskattade och etablerade dag behöver vi även samarbeta med starka finansiella samarbetspartners. 

Upphandlingsrådet ställer därför frågan till Luleå Kommun om 45,000 kr (ex moms) i projektstöd till 
Upphandlingsdagen 2017. 

Den nytta som dagen genererar till respektive samarbetspartners organisation är en ökad kontakt och 
öppenhet mellan samarbetspartnerna och det samlade näringslivet. Dagen kommer verksamheterna 
till nytta i form av större förståelse för varandras roller, bättre kunskap kring trender och intressanta 
fall samt ett allmänt höjt intresse för offentlig upphandling.

Norrbotten ligger i många fall långt framme när det gäller offentlig upphandling, och en god stöttning 
av Upphandlingsdagen är en förutsättning för att fortsätta utveckla oss i detta viktiga ämne.

Som samarbetspartner har ni alla möjligheter att profilera er själva i material innan, under och efter 
dagens genomförande.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-08-09

 
2016/1029-2.4.3.3

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande gällande medfinansiering av 
projekt för att utveckla Luleå Science Park 
Ärendenr 2016/1029-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet med 

totalt 440 tkr år 2016. 
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.
4. Varumärket Luleå Science Park ska behållas.
5. Luleå kommun ska leda styrgruppens arbete och kommundirektören ges i 

uppdrag att utse styrelseordförande. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska universitet initierade under 2015 en kartläggning av hur 
viktiga aktörer ser på Luleå Science Park. Kartläggningen byggde på 
intervjuer med företrädare från Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, 
Luleå Näringsliv AB, Diös och Akademiska hus. Mot bakgrund av 
kartläggningen enades intressenterna om att parken är viktig för tillväxten ur 
ett såväl lokalt som regionalt perspektiv, samt att det är viktigt att finna en 
bredare intressent-/ägarkrets och därmed förstärkta resurser.
Insatserna handlar bl a om 

 Försäljning och marknadsföring av Luleå Science Park,
 Bedriva stadsplanering med Luleå Kommun,
 Rekrytera nya fastighetsägare,
 Arbeta för nya etableringar av restauranger, caféer, hotell och 

konferensanläggningar,
 Tillhandahålla service och tjänster som till exempel 

receptionisttjänster, bokning av konferensrum och parkeringstillstånd,
 Vara drivande i Science Park-samarbeten i Sverige men även 

internationellt, 
 Skapa en aktiv och rik flora av event för de företag och organisationer 

som verkar i parken,
 Strategisk samordning av parken och Luleå tekniska universitet,
 Vara en affärsutvecklingsresurs för befintliga bolag genom att bland 

annat samverka med redan etablerade affärsutvecklingsbolag i parken.

I projektets första fas ska en analys genomföras om av nuvarande verksamhet 
kan stärkas eller om det finns större fördelar med en ny organisatorisk form. 
Analysen ska även belysa konsekvenserna för de som är avtalsparter idag 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-08-09

 
2016/1029-2.4.3.3

Maria Bergman

(Luleå kommun, Diös Fastigheter AB, Luleå Näringsliv AB). Analysen ska 
godkännas av projektets styrgrupp innan nästa fas inleds.

I fas 2 ska bland annat verksamhetsplan och finansieringsmodell tas fram 
samt införsäljning (enligt beslut i fas 1) till potentiella finansiärer och 
intressenter/ägare. Den avslutande fasen handlar om att eventuellt bilda bolag 
eller förening.

Målsättningen är att lyfta parken nationellt och internationellt. 
Projektets tidplan är 2016-09-01 till 2017-02-28. LTU Business AB är 
projektägare och ansöker om 440 tkr från Luleå kommun. Övrig finansiering 
söks från Luleå tekniska universitet (200 tkr), Luleå Näringsliv AB (100 tkr), 
Diös (50 tkr) och Akademiska hus (50 tkr). Projektets totala kostnader uppgår 
till 840 tkr. 

Tillväxtkontoret menar att en bredare ägarkrets skapar förutsättningar för en 
vidareutveckling av Luleå Science Park. Målsättningen är att skapa 
förutsättningar för att lyfta parken nationellt och internationellt. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Handläggare 

Beslutet skickas till
LTU Business AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Luleå Näringsliv AB
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Ansökan om medel för att utveckla  

Luleå Science Park  

  

HUVUDMANNASKAP  
LTU Business AB, Aurorum 1A, 997 75 Luleå  
Orgnr:5566045125  
Kontaktperson Gry Holmgren Hafskjold. Tlf:0920-49 33 52, 070-615 11 52  
  

ORGANISATION  
  
Projektledare  
Denna tjänst ska upphandlas  
  
Projektledaren (PL) rapporterar till styrgruppen som utgör exekutiv beslutande organ för projektet.  
  
Styrgrupp  
Styrgruppen består av företrädare från de organisationer som är de främsta intressenterna:  
Ordförande Gry Holmgren Hafskjold, LTU Business  
Maria Bergman, Luleå kommun  
Thomas Nilsson, Luleå tekniska universitet  
Matz Engman, Luleå Näringsliv AB  
Johan Lång, Diös  
Peter Bohman , Akademiska hus  
Anna Lindberg, Norrbottens Läns Landsting  
  
  

BAKGRUND  
  
Luleå Science Park drivs idag operativt av Luleå Näringsliv AB som ett satsningsområde inom IKT 
branschen. De resurser som står till buds för förvaltning och utveckling av Luleå Science Park baseras 
på en överenskommelse mellan Luleå Kommun och Diös och är relativt begränsade.  
Luleå Science Park utvecklas inte på ett tillfredsställande sätt i jämförelse med andra Science Parks i 
Sverige och utvecklingen går snabbare i de som det är naturligt för Luleå och jämföra sig med, till 
exempel Mjärdevi i Linköping.  
Luleå tekniska universitet initierade via LTU Holding AB en översyn och kartläggning av hur viktiga 
aktörer ser på Luleå Science Park och därigenom komma med förslag på hur verksamheten kan 
vitaliseras och utvecklas. På bakgrund av denna kartläggning och efter möte med de främsta 
intressenterna så beslutades att under hösten arbeta fram en plan för vilken organisatorisk form 
Luleå Science Park  bör anta, involvera en bredare ägarkrets samt att arbeta fram en utökning 
av finansieringen.   
  
UNDERSÖKNING  
Kartläggningen baseras på intervjuer med nyckelpersoner från Luleå Kommun, Luleå tekniska 
universitet, Luleå Näringsliv AB, Akademiska Hus AB och Diös AB. Det råder en stor enighet om att 
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Luleå Science Park har stor potential och att något måste göras för att skapa ökad utveckling och 
lyfta parken nationellt och internationellt. Luleå Science Park är en mycket viktig verksamhet för alla 
parter som intervjuats. Parken är inte bara viktig för tillväxten i Luleå utan även för Universitetet och 
Norrbottens tillväxt och utveckling.  
Respondenternas beskrivning av vad som kännetecknar parken kan beskrivas på följande sätt:  

 Driften av Luleå Science Park har få resurser i form av ekonomiska och personella resurser.  
 Det fysiska området som  innefattar Luleå Science Park hänger inte ihop med Luleå tekniska 

universitet på ett tillfredsställande sätt.  
 Tillväxten av antalet anställda i Luleå Science Park har stagnerat och bolag verksamma i 

parken börjar flytta därifrån.  
 Det finns för få externa serviceaktörer så som restauranger, caféer, hotell, 

konferensanläggningar etc. i parken.  
 Det finns för begränsat service för anställda och besökande i Luleå Science Park.  
 Det finns för få mötesplatser för människor som verkar i parken.  
 Det finns för få fastighetsaktörer med intresse i parken.  
 Det är bristande underhåll av existerande lokaler.  
 Luleå Science Park utvecklas sämre än andra jämförbara Science parks i Sverige.  
 Luleå tekniska universitet är inte strategiskt delaktig i utvecklingen av parken.  
 De aktörer som finns i anslutning till Luleå Science Park samverkar inte på ett 

tillfredsställande sätt.  
 Frekvensen av event i parken kan vara högre.  
 Uppgifterna i driften av Lulea Science Park behöver utvecklas till att omfatta även 

områdesutveckling med Luleå Kommun, att aktivt ”rekrytera” etableringar från 
serviceverksamheter som restaurang, caféer, hotell och konferensanläggningar.  

 Luleå Näringslivs neutralitetsprincip är hämmande för marknadsföringen och försäljning av 
etableringar i Luleå Science Park  

 För att kunna driva en framgångsrik Science park i Sverige som är en utvecklingsmotor för 
högteknologiska företag i norr behöver verksamheten vitaliseras och uppgifterna i arbetet 
med Luleå Science Park utvidgas. Kartläggningen visar tydligt att utöver rollen med 
försäljning och marknadsföring av Luleå Science Park, ska verksamheten även syssla med att:  

 Bedriva stadsplanering med Luleå Kommun  
 Rekrytera nya fastighetsägare  
 Arbeta för nya etableringar av restauranger, caféer, hotell och konferensanläggningar.  
 Tillhandahålla service och tjänster som till exempel receptionisttjänster, bokning av 

konferensrum och parkeringstillstånd.  
 Vara drivande i Science Park-samarbeten i Sverige men även internationellt.  
 Skapa en aktiv och rik flora av event för de företag och organisationer som verkar i parken.  
 Strategisk samordning av parken och Luleå tekniska universitet.  
 Vara en affärsutvecklingsresurs för befintliga bolag genom att bland annat samverka med 

redan etablerade affärsutvecklingsbolag i parken.  
För att möjliggöra detta måste verksamhetsinriktningen utvecklas och resursmässigt kraftigt 
förstärkas utifrån den genomförda behovsanalysen.  

  

GENOMFÖRANDE  
  
För att utveckla Luleå Science Park i enlighet med de synpunkter och önskemål som presenteras i 
denna ansökan så bör arbetet ske i tre steg.   
  
Steg 1  
  
En analys tas fram som belyser konsekvenserna för de som är avtalsparter i dag ( Luleå Näringsliv AB, 
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Luleå kommun och Diös). Denna analys ska även innefatta hur man hanterar alla gränssnitt och 
relationer som idag innehas av Luleå Näringsliv gentemot Luleå kommun och andra tillväxtfrämjande 
verksamheter.   
En analys ska även genomföras om nuvarande verksamhet kan stärkas eller om det finns större 
fördelar med en ny organisatorisk form. 
 
I analysen ska bland annat följande ingå:  

 Ta fram en uppdragsspecifikation för Luleå Science Park  
 Mål på kort och lång sikt  
 Konsekvensanalys för avtalsparter där gränssnitt utreds och hur dessa hanteras vid en 

övergång till en ny juridisk person.  
 Hinder och risker  

 
Steg 1 ska avrapporteras och godkännas av styrgruppen samt styrelsen i Luleå Näringsliv innan steg 2 
påbörjas.  
  
Steg 2  
  
Steg 2 ska innehålla:  

 Framtagande av en verksamhetsplan med fokus på försäljning och marknadsföring.  
 En finansieringsmodell för Luleå Science Park. Denna ska sträcka sig över minst 5 år.    
 Införsäljning av Luleå Science Park till potentiella finansiärer och ägare/intressenter.  
 Bilda den nya organisationsformen  
 Avtalstecknande med driftsansvarigt bolag för Luleå Science Park  
 Driftsfinansiering är säkerställd innan ett eventuellt Luleå Science Park AB bildas. 
 Eventuell överlåtelse av varumärket ”Luleå Science Park” från Luleå näringsliv AB  

 
  

FÖRVÄNTAT RESULTAT  
  
Det förväntade resultatet av arbetet är:  

 En bred ägar-/intressent- krets till Luleå Science Park  
 En driftsfinansiering som kraftigt förstärker resurserna för att utveckla parken. Målet är 7-9 

miljoner kronor per år i åtminstone 5 år framåt.  
 I fall styrgruppen beslutar om formen aktiebolag ska detta bolaget bildas rent juridiskt.  

 

TIDPLAN  
  
Arbetet ska vara färdigställt till 2017-02-28  
  

BUDGET  
  
Projektledning 500 000 kr  
Expertrådgivning 100 000 kr  
Resor   50 000 kr  
Kontorshyra/administration  (LTU Business)   30 000 kr  
Övriga utgifter beroende på vad steg 2 kommer att innehålla 160 000 kr  
Summa 840 000 kr  
  
FINANSIERING  
Luleå Kommun440 000 kr  
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Luleå tekniska universitet200 000 kr  
Luleå Näringsliv AB100 000 kr  
Diös  50 000 kr  
Akademiska hus  50 000 kr  
Summa840 000 kr  
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-08

 
2016/986-3.1.1.5

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över regional indelning - tre nya 
län (SOU 2016:48)
Ärendenr 2016/986-3.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande över 
delbetänkandet Regional indelning – tre nya län av Indelningskommittén (Fi 
2016/02568/K).

Luleå kommun stödjer i stort de argument som anförs för skapandet av större 
län och landsting, men vill dock i sitt yttrande framhålla några frågor och 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beställt en utredning som ska analysera och föreslå en ny 
indelning av län och landsting. Utgångspunkterna har varit att skapa 
jämnstarka regioner med kapacitet att bygga strukturer för regional 
utveckling och förmåga att ta ansvar för regionsjukvård samt utgå från 
befintliga samverkansmönster. Dagens länsindelning är i de flesta fall flera 
hundra år gammal. Över hälften av Sveriges befolkning bor idag i de tre 
största länen (Skåne, Västra Götaland och Stockholm), medan mindre än 
hälften, bor i 18 län. Två av dessa har genomfört en indelningsreform då flera 
mindre landsting slogs samman till ett stort. Länsgränser är administrativa 
gränser, tänkta att avgränsa den statliga förvaltningens och landstingens 
verksamhet. Idag är det dock enbart länsstyrelserna av de statliga 
myndigheterna som har länet som indelningsgrund. Övriga myndigheter har 
annan indelning än länsgränserna.

Indelningskommitténs bedömning är att sex regioner skapar en sådan 
utvecklingskraft att tillväxt kan ske i hela landet. Med sex län och landsting 
blir det möjligt att skapa en regional samhällsorganisation där statliga 
myndigheter kan ha en gemensam indelning med de nya länen och 
landstingen vilket i sin tur skapar en ökad styrka i arbetet med såväl regional 
utveckling som hälso- och sjukvård. Förslaget är att tre av dessa län 
(Norrland, Svealand och Västra Götalands län) bildas från 1 januari 2018 och 
att motsvarande landsting bildas från 1 januari 2019.

Norrlands län består enligt förslaget av en sammanslagning av fyra län: 
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Antalet 
kommuner i det nya länet blir 44 och landarealen uppgår till drygt hälften av 
Sveriges yta. De fyra landstingen föreslås läggas samman till Norrlands läns 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-08

 
2016/986-3.1.1.5

Maria Bergman

landsting. Invånarantalet i detta län kommer att uppgå till drygt 885 000 
invånare.  

Sammanfattningsvis tillstyrker Luleå kommun kommitténs förslag om att 
antalet län och landsting anpassas till dagens behov av en samlad effektiv 
samhällsorganisation. 
Luleå kommun framför ett antal förslag och frågeställningar på materialet i 
betänkandet rörande:

 Lokal tillväxt
 Decentralisering 
 Regionens storlek
 Infrastruktur, resor och transporter
 Demokratiska utmaningar
 Arbetsmarknadsregionen

Luleå kommuns yttrande över Regional indelning – tre nya län
Luleå kommuns sammanvägda bedömning av indelningskommitténs förslag 
är att det medför fördelar. Den asymmetri som idag finns hur regioner är 
organiserade medför en stor regional obalans och hotar 
likvärdighetsprincipen. En indelning i mer jämnstarka län och landsting i 
Sverige ger förutsättningar för att utveckla en mer likvärdig struktur och 
regional tillväxtpolitik. 

Luleå kommun stödjer i stort de argument som anförs för skapandet av större 
län och landsting, men vill dock i sitt yttrande framhålla några frågor och 
förslag:

Tillväxten sker lokalt
Luleå kommun delar kommitténs uppfattning att de nya landstingen ska ges 
det sammanhållna regionala utvecklingsansvaret. Ett samarbete mellan lokala 
och regionala förtroenevalda ger förutsättningar för att åstadkomma en 
konkurrenskraftig region och bättre välfärd. Vi vill i detta sammanhang 
betona primärkommunernas viktiga roll i det regionala tillväxtarbetet och 
behovet av ett väl fungerande arbetssätt för att uppnå resultat och en 
helhetssyn på regionens utveckling. Samspelet mellan regionala 
utvecklingsstrategier och kommunala översiktsplaner är nödvändigt. De nya 
landstingen ska inte vara överordnad primärkommunerna utan det 
kommunala självstyret ska förbli oförändrat. I det nya landstinget är 
samspelet med kommunerna en av de viktigaste uppgifterna för att skapa 
legitimitet och gemensam utvecklingskraft.

Decentralisering 
Luleå kommun bedömer det också som centralt att regeringen fullföljer sin 
ambition att decentralisera och utlokalisera statliga jobb. Statens myndigheter 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-08

 
2016/986-3.1.1.5

Maria Bergman

kan med fördel finnas bredare och djupare i en ny region i norra Sverige för 
att sprida jobb över hela Sverige.

Regionens storlek
Luleå kommun anser att den ständiga utmaningen att effektivt överbrygga de 
geografiska avstånden inte poängteras tillräckligt mycket i delbetänkandet. Ett 
viktigt mål med reformen är att uppnå en likvärdighet, att alla regioner ska ha 
goda förutsättningar för utveckling. Med det som bakgrund är det 
anmärkningsvärt att geografin och avstånden inte kommenteras och belyses 
mer i delbetänkandet.
Det stora geografiska området kommenteras från kommittén, men inte hur 
mycket det påverkar tidsåtgången och ekonomin i form av dyra resor vid 
fysiska möten. De långa resvägarna medför stora kostnader för regionen 
eftersom de geografiska avstånden försvårar och fördyrar samarbeten, turnéer 
på kulturområdet, besök, sammanträden osv. Detsamma gäller ur ett 
medborgerligt perspektiv.

Infrastruktur, resor och transporter
Kommittén nämner att en samordnad planering av kollektivtrafik och 
infrastruktursatsningar kan bidra till kortare restider och att detta skulle 
kunna öka förutsättningarna för pendling. Luleå kommuns uppfattning är att 
detta inte är tillräckligt och idag inte heller är möjligt på grund av att det 
saknas en väl utbyggd infrastruktur i regionen. Därmed ytterst tveksamt med 
arbetsmarknadsförstoring inom en överskådlig framtid utan större 
infrastruktursatsningar som Norrbotniabanan och Botniska korridoren. 
En viktig förutsättning för att klara att hålla samman en större region är att 
infrastruktur och kollektivtrafik fungerar mellan de olika delarna i regionen. 
Idag finns ett flertal kollektivtrafiksystem i Norrland. Att bygga samman 
dessa till ett gemensamt system, som dessutom kopplas samman med 
grannarnas, kommer att kräva betydande resurser. Med anledning av 
ovanstående anser Luleå kommun att regeringen bör överväga att tillföra 
extra medel till Norrlands län i syfte att säkerställa en infrastruktur som 
möjliggör en kollektivtrafik som binder samman den nya regionen i första 
hand internt, men också med sina grannar. Det är en förutsättning för såväl 
regional utveckling som för transporter kopplat till hälso- och sjukvården och 
således en absolut förutsättning för att kunna bygga funktionella regioner i 
hela Sverige som är ambitionen med reformen.

Demokratiska utmaningar
Utredningen lyfter fram att avstånden i ett framtida Norrlands län kommer att 
medföra särskilda utmaningar när det gäller aspekter som demokratifrågor, 
lokalkännedom vid beslutsfattande och tillgänglighet till beslutsfattare. Här 
anser Luleå kommun att det naturliga hade varit att indelningskommittén i 
betänkandet hade lagt förslag till statliga initiativ till utvecklingsverksamhet 
för att främja demokratin i ett så geografiskt stort län. I betänkandet räknas 
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-09-08

 
2016/986-3.1.1.5

Maria Bergman

upp ett antal utvecklingsområden, men man lägger inga konkreta förslag där 
staten stödjer genomförande av dessa. Det borde av medborgerliga skäl finnas 
ett nationellt och statligt intresse av att främja demokratiutvecklingen i ett län 
som täcker halva Sveriges yta t ex genom statliga medel till forsknings- och 
utvecklingsverksamet under de tio första åren av uppstarten av Norrlands 
län.

Arbetsmarknadsregionen
I delbetänkandet lyfts arbetsmarknadsregionens betydelse för tillväxten och 
kompetensförsörjningen. Resonemanget återfinns dock inte i kommitténs 
resonemang kring framtida residensstäder då endast beskrivningen av 
storleken på kommunen finns beskriven. Luleå kommuns uppfattning är att 
arbetsmarknadsregionen bör vara en viktig utgångspunkt. En stor 
arbetsmarknadsregion i kombination med ett universitet garanterar goda 
möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens.

Beslutsunderlag
 Sammanfattning av betänkandet (bilaga)

Maria Bergman
 Handläggare

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-09-12

 
2016/1132-1.3.2.2

Mats Karlsson

Intern kontroll - obligatoriska kontrollmoment 2017
Ärendenr 2016/1132-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att utvärdera intern kontroll samt ta fram förslag på hur intern kontroll ska 
tillämpas inom kommunen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för intern kontroll 7 §, kan kommunstyrelsen, om 
det förligger särskilda skäl, ålägga nämnden/bolagsstyrelsen obligatoriska 
kontrollmoment. Inför denna process har skett en utvärdering med olika 
berörda grupper utifrån den bruttoplan som finns för intern kontroll.

Intern kontroll handlar primärt om att göra risk- och väsentlighetsbedömning. 
Kontrollen ska finnas inbyggd i rutinerna. Det medför att den interna 
kontrollen handlar om att göra stickprov på de rutiner som fått högst poäng 
vid risk- och väsentlighetsbedömning. I och med att det är bedömningen som 
är det primära kan det innebära att det tillämpas en mycket god kontroll även 
om det inte beslutas om några kontrollmoment överhuvudtaget.

Mot bakgrund av det ovanstående känns det som en omvänd ordning att 
kommunstyrelsen ska lägga på organisationen kontrollmoment annat än i 
extrema undantagsfall. Det bör därför göras en utvärdering när det gäller den 
interna kontrollens roll och funktion inom kommunen. Detta inte minst 
föranlett av den förändring som sker när det gäller styrkortet, där 
perspektiven överges för att i stället sätta fokus på mål och resultat. För 2017 
följs dock den gällande ordningen.

Mats Karlsson
Ekonomikontoret

Beslutet skickas till
Alla nämnder, ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-09-12

 
2016/1135-1.2.1.4

Mats Karlsson

Sveriges Kvalitetskommun 2019
Ärendenr 2016/1135-1.2.1.4

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att arbeta med att 

bli Sveriges Kvalitetskommun 2019.
2. 100 000 kr anvisas ur 2017 års anslag för kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter för att genomföra Kommunkompassen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun antog i början på 2015 utmaningen att arbeta för att bli 
Sveriges Kvalitetskommun 2017. En del i denna utnämning är att genomgå en 
utvärdering med verktyget Kommunkompassen. Detta skedde i november 
2015. Utfallet från Kommunkompassen visar att Luleå har en resa att göra för 
att kunna utmana om utnämningen. Det som framför allt lyftes fram var 
behovet att på ett helt annat sätt arbeta med resultat. En sådan omställning 
kräver tid. Mot bakgrund av detta är det logiskt att arbeta med ett längre 
perspektiv för att i stället sikta på utnämningen 2019. Detta ger kommunen en 
helt annan möjlighet att förankra ett dokumenterat kvalitetsarbete baserat på 
ständiga förbättringar och resultat.

Kommunen behöver under perioden genomgå ytterligare en utvärdering med 
Kommunkompassen. Detta planeras ske i slutet på 2017, möjligen början på 
2018. Kostnaden för detta ligger på 100 000 kr. Kostnaden föreslås belasta 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Mats Karlsson
Ekonomikontoret

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-09-12

 
2016/1131-2.4.0.3

Jan Öström

Ökad medlemsinsats i Kommuninvest 
Ärendenr 2016/1131-2.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att öka medlemsinsatsen i 

Kommuninvest under 2016 för att uppnå maxnivån på 900 
kr/invånare.  

2. Investeringsbudgeten utökas för 2016 med 40 009 tkr för utökat 
andelskapital till Kommuninvest 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är sedan 1994 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Kommunen har idag ett insatskapital på 28 470 tkr, vilket motsvarar 374,17 
kr/invånare. 

Efter finanskrisen har nya lagkrav avseende den s.k bruttosoliditeten införts 
vilket även Kommuninvest har att förhålla sig till. Det innebär att 
Kommuninvest över några års tid måste bygga upp ett större eget kapital 
vilket i sin tur innebär att medlemmarna dvs kommunerna måste tillskjuta 
ytterligare kapital. Kommuninvest har tagit fram en plan för hur det ska ske 
och syftet är att minimikravet på föreningens egna kapital ska vara uppnått 
senast den 1 januari 2018 då kravet på lägsta bruttosoliditet träder i kraft. 

Kommuninvest har vid årsstämmorna 2014 och 2015 ändrat i stadgarna för 
hur kapitaluppbyggnaden ska ske och från och med 2015 finns fyra olika 
nivåer på medlemsinsatsen. Miniminivån är 200 kr/invånare vilken måste 
uppnås av alla medlemmar senast den 1 januari 2018 och maxnivån är 900 
kr/invånare. Det finns även två mellannivåer, 50 % av maxnivån (450 
kr/invånare) samt 75 % av maxnivån (675 kr/invånare). Det långsiktiga målet 
är att alla medlemmar ska uppnå maxnivån men tills vidare är nivåer över 200 
kr/invånare frivilliga i avvaktan på om kravet på bruttosoliditet kan uppnås 
med frivilliga insatser. 

Kapitaluppbyggnaden sker idag på så sätt att den överskottsutdelning som 
Kommuninvest årligen ger tillbaka till sina medlemmar inte får behållas av 
medlemmen utan ska återinvesteras som ett ökat medlemskapital. Varefter 
medlemsinsatsen växer och delnivåerna uppnås får den årliga 
överskottsutdelning som medlemmarna erhåller behållas och intäktsföras. Det 
betyder att när maxnivån 900 kr/per invånare är uppnådd kan 100 % av 
överskottsutdelningen behållas och när respektive mellannivå är uppnådd får 
50 % respektive 75 % av överskottsutdelningen behållas. När maxnivån har 
uppnåtts fryses dessutom påverkan av befolkningsökningen för en 10 års 
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2016/1131-2.4.0.3

Jan Öström

period. Överskottsutdelningen för Luleå kommun har varierat över åren, för 
2015 uppgick den till drygt 6 000 tkr och för 2016 uppgick till c:a 4 800 tkr. I 
dagsläget måste den i sin helhet återföras till Kommuninvest som en ökad 
medlemsinsats och kommunen går härigenom miste om en betydande intäkt. 

Alla medlemmar erbjöds under 2015 en möjlighet att frivilligt tillskjuta kapital 
till valfri nivå över miniminivån. Under 2015 beslutade 212 st kommuner 
motsvarande 76 % av alla medlemmar att göra en extra medlemsinsats och 9 
av 10 kommuner valde direkt den högsta nivån. Luleå kommun tillhörde de 
kommuner som avstod från att göra en extra insats. Kommuninvest har nu 
återkommit med en fråga till de kommuner som avstod eller valde någon av 
delnivåerna om intresse finns för att under 2016 göra en extra insats. 

För att uppnå den högsta medlemsnivån på 900 kr/invånare så återstår för 
Luleå kommun en kapitalinsats på 40 009 tkr, för att uppnå 75 % nivån på 675 
kr/invånare återstår en kapitalinsats om 22 889 tkr och för 50 % nivån på 450 
kr/invånare återstår 5 769 tkr. Om insatsen sker under 2016 skulle det innebära 
att kommunen i budgeten fr.o.m 2017 kan intäktsföra motsvarande andel av 
den årliga överskottsutdelningen. Ekonomikontoret föreslår därför att 
kommunen gör en extra medlemsinsats under 2016 med 40 009 tkr för att 
uppnå maxnivån på 900 kr/invånare och därigenom kan budgeten fr.o.m 2017 
stärkas med den årliga överskottsutdelningen. 

Jan Öström
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Kommuninvest
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2014/403-00

Emma Breheim

Ekonomikontorets yttrande över policy för hållbara 
livsmedelsinköp
Ärendenr 2014/403-00

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till policy för hållbara 
livsmedelsinköp.

Sammanfattning av ärendet
Landsbygdskommittén har 2014-04-03 § 9 beslutat föreslå kommunstyrelsen 
att ta fram en livsmedelspolicy för Luleå kommun som kompletterar det 
kostpolitiska programmet inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Landsbygdskommittén menar att det är viktigt att det finns ett politiskt stöd 
för att upphandlingar genomförs med effektiva kvalitetskrav, miljökrav och 
djurskyddskrav på livsmedel. En livsmedelspolicy antagen av 
kommunstyrelsen skulle ge möjlighet att verkställa detta.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 §12 att bifalla förslaget och att ge 
uppdraget till ekonomikontorets inköpsavdelning att samordna arbetet för att 
ta fram en förvaltningsövergripande och gemensam livsmedelspolicy för 
Luleå kommun. Livsmedelspolicyns syfte är att sätta mål och riktlinjer för 
kommunens inköp av livsmedel avseende exempelvis ekologiska produkter, 
rättvisemärkta produkter, djurskyddskrav och miljökrav. 

Inköpsavdelningen har tagit fram ett förslag till policy för hållbara 
livsmedelsinköp i samverkan mellan inköpsavdelningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Policyn har varit på remiss 
till kommunens förvaltningar, kommunala bolag och fackliga organisationer. 

Förslaget till policy för hållbara livsmedelsinköp gäller Luleå kommun och 
dess förvaltningar, förutom avsnitten om ekologisk och social hållbarhet där 
hela kommunkoncernen omfattas.

Policyn gäller åren 2016 – 2019 och revideras inför varje upphandling av 
livsmedel. Policyn kompletterar det kostpolitiska program/strategi för 
måltider inom Barn-och utbildningsförvaltningen som beslutats av barn- och 
utbildningsämnden.

Beslutsunderlag
 Policy för hållbara livsmedelsinköp
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2014/403-00

Emma Breheim

Emma Breheim
Inköpschef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och kontor
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Hållbara livsmedelsinköp 
2016-2019
Policyn hållbara livsmedelsinköp gäller Luleå kommun och dess förvaltningar, förutom 

avsnitten om ekologisk och social hållbaret där hela kommunkoncernen omfattas.

Policyn gäller åren 2016 – 2019 och revideras inför varje upphandling av livsmedel.

Syfte
Policyn hållbara livsmedelsinköp syftar till att säkerställa att hög livsmedelskvalitet hålls genom att 
vi kan ställa krav på de livsmedelsproducenter som upphandlas till kommunens verksamheter. 
Policyn ska även ta hänsyn till att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot 
lidande samt att miljöstörningar begränsas.

Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose vårt behov av energi och näringsämnen, 
utan även för vår livskvalitet. Måltiderna som serveras på förskolor och skolor i kommunen ska 
bidra till att grundlägga goda matvanor och skapa ett positivt förhållningssätt till måltiden som 
höjdpunkt på dagen. Ett förhållningssätt som förhoppningsvis bidrar till en sund livsstil livet 
igenom.

Våra matvanor och livsmedelsval påverkar framtidens klimat och miljö. Maten påverkar miljön 
bland annat genom utsläpp av växthusgaser, övergödning och utfiskning. Men maten kan också 
ha positiva effekter så som på odlingslandskapet och den biologiska mångfalden.

Kommunen vill möjliggöra för mindre lokala företag att lägga konkurrenskraftiga anbud.  Inför 
upphandlingen ska dialogmöten hållas med lokala matproducenter och leverantörer. I dialogen 
ska förutsättningar tas fram för att underlätta att leverera livsmedel till kommunen.

Hållbara inköp
Kommunen ska verka för hållbara inköp med fokus på ekologisk-, social-, och ekonomisk 
hållbarhet ur ett globalt och lokalt perspektiv.

Ekologisk hållbarhet
Kommunen ska medverka till en minskad klimatpåverkan, vilket betyder att inköpen ska leda till 
en effektivare energianvändning och till en ökad andel förnybara bränslen.

Ekologisk hållbarhet beaktas i inköpsprocessen genom miljökrav som ställs vid upphandling. 
För att definiera miljökrav ska Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbar upphandling 
användas.
Baskraven i Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbar upphandling, krav och kriterier 
ska utgöra grunden vid upphandling. Livsmedel som upphandlas till kommunen ska uppfylla 
kvalitetskrav enligt gällande EG-förordningar, EU-regler och förordningar, livsmedelslagstift-
ning, livsmedelsförordning, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter. Där den sven-
ska livsmedelslagstiftningen/djurskyddslagstiftningen/miljölagstiftningen kompletterar EU:s 
lagstiftning ska även den svenska lagstiftningen eller annan motsvarande kravnivå följas.
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Genom att minska matsvinn gör vi en stor insats för klimatet och miljön. Alla som hanterar 
mat inom kommunen ska verka för att minska matsvinnet utan att äventyra livsmedelssäker-
heten. 
Det matavfall som ändå genereras av kommunens verksamheter ska gå till biogasproduktion 
eller kompostering.

Kommunen ska arbeta för att minska konsumtionen av kött genom att öka vegetabiliernas 
andel av proteinintaget, minska köttkonsumtionen motsvarande en köttfri vardag i veckan och 
öka andelen säsongsanpassade råvaror.

Social hållbarhet

Produktionen av upphandlade livsmedel ska ske på ett sätt som är förenligt med ILO:s 
kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Fairtrade city
Luleå är efter ett beslut i kommunfullmäktige diplomerad som Fairtrade City sedan 2011. 
Kommunkoncernen har i och med detta åtagit sig att arbeta för att kontinuerligt öka andelen 
Fairtrade-märkta produkter vid inköp och upphandling av livsmedel.  Fairtrade-märkta 
livsmedel  ska alltid vara förstahandsvalet i produktgrupper där sådana finns som till 
exempel kaffe, te, kakao, drickchoklad, socker, bananer  m fl.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska allt kaffe och te som serveras i kommunens verksamheter vara 
både Fairtrade-märkt och ekologiskt producerat.

Ekonomisk hållbarhet
Kommunen ska arbeta för ekonomisk hållbarhet i samband med inköp och upphandling av 
livsmedel.

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita 
på naturresurser.

Andelen ekologiskt certifierade livsmedel ska successivt öka i kommunen. Under 
avtalsperioden fram till år 2019 ska andelen ekologiskt producerade livsmedel uppgå till 
25%.

För fisk och skaldjur ska krav ställas som motsvarar kriterierna för MSC (Marine Stewardship 
Council, certifierat hållbark fiske) eller KRAV.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-15

 
2016/1060-2.5.1.2

Sofia Riström

Tilldelning av kontrakt gällande tekniska konsulttjänster
Ärendenr 2016/1060-2.5.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar ärendet på sammanträdet. 
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LULEÅ KOMMUN REDOVISNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-15

 
2016/1149-1.1.1.5

Henrik Berg

Redovisning av handläggning av motioner
Ärendenr 2016/1149-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisning av handläggning av 
motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning”. 

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens 
kanslikontor upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner. 

Föregående redovisning lämnades i april 2016.

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av motioner 2016-09-14

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING - MOTIONER 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-14

 Henrik Berg 

Förteckning över handläggning av motioner
Avsändare/
sammanträde

Ärendemening/
diarienummer

Remissinstans Anmärkning Beslut KF

Kristdemokraterna
Kf 2012-11-26 § 241

Om Luleå 
kommuns tomtkö
2012.688-008

Stadsbyggnadskontoret
(Stadsbyggnads-
förvaltnngen)

Påminnelse 
skickad

Behandlas i KF 
2016-09-26

Folkpartiet
Kf 2014-09-29 § 152

Om rådslag för att 
utveckla 
Gültzauudden
2014.703-008

Utvecklingskontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Fritidsförvaltningen
Luleå Näringsliv AB
Samhällsutvecklings-
kontoret

2015-08-27

2016-02-17

2016-04-04
§ 61

Rättvisepartiet
Kf 2015-01-26  §17

Om könsneutrala 
toaletter och 
omklädningsrum
2014.1133-008

Samhällsutvecklings-
kontoret
Stadsbyggnadsförv. 
Fritidsförvaltningen

2015-09-03

2015-06-10 
2015-06-11

2016-04-04
§ 62

Kristdemokraterna
Kf 2015-01-26 § 19

Om skyddskläder 
till förskolan
2015.104-008

Barn- och 
utbildningsnämnden

2015-05-21 2016-02-29
§ 26

Vänsterpartiet
Kf 2015-01-26 § 20

Om kommunens 
finansiella policy
2015.113-008

Ekonomikontoret 2016-01-13 2016-02-29
§ 27

Vänsterpartiet
Kf 2015-04-27 § 98

Om vinterunder-
håll av skol- och 
förskolegårdar
2015.538-008

Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-13 Behandlas i KF 
2016-10-24

Miljöpartiet 
Kf 2015-06-15 § 156

Om 
hållbarhetsmål 
mm för 
kommunens 
upphandling
2015.764-008

Ekonomikontoret/inköp EKT begärt 
längre svarstid, 
inväntar 
uppgifter från 
andra

Sverige-
demokraterna
Kf 2015-09-28 § 209

Om handlings-
plan mot politiskt 
motiverat våld, 
hot och 
diskriminering 
2015/1225-008

Samhällsutvecklings-
kontoret

2016-02-17 2016-04-04
§ 60

Sverige-
demokraterna
Kf 2015-09-28 § 210

Om översyn av 
mecicinering i den 
kommunala 
äldrevården
2015/1226-008

Socialnämnden 2016-03-03 2016-04-25
§ 81
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 Henrik Berg 

Vänsterpartiet
Kf 2015-09-28 § 211

Om ett förbättrat 
båtliv
2015/1229-008

Fritidsnämnden 2016-03-10 2016-05-23
§ 129

Miljöpartiet
Kf 2015-10-26 § 228

Om MU-avtal vid 
anlitande av 
konstnärer 
2015/1255-008

Kulturnämnden Påminnelse 
skickad

Kulturnämnden 
behandlar 
ärendet 
2016-10-19

Vänsterpartiet
Kf 2015-10-26 § 227

Om att minska 
storlek på 
fritidshemmens 
barngrupper 
2015/1388-008

Barn- och utbildnings-
nämnden

2016-04-27 2016-06-20
§ 160

Landsbygdspartiet
oberoende
Kf 2015-11-23 § 250

Om en grundlig 
översyn av 
kommun-
administrationen 
om möjligheter till 
utlokalisering kan 
finnas
2015/1457-008

Stadsbyggnadsnämnden 2015-05-11 2016-06-20
§ 158

Miljöpartiet
Kf 2015-11-23 § 251

Om enhetlig 
utformning av 
cykelbanor
2015/1544-008

Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-07 2016-05-23
§ 126

Miljöpartiet
Kf 2015-11-23 § 252

Om stöd för 
rumsuthyrning i 
ägd bostad
2015/1545-008

Samhällsutvecklings-
kontoret

2016-04-20 2016-05-23
§ 132

Kristdemokraterna
Kf 2015-12-14 § 291

Om att införa 
TEMPUS i alla 
Luleå kommuns 
förskolor
2015/1698-008

Barn- och 
utbildningsnämnden

2016-04-27 2016-06-20
§ 159

Miljöpartiet
Kf 2016-01-25 § 13

Om förbättring av 
enprocentsregeln 
för konstnärlig 
utsmyckning
2016/52-1.1.1.5

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Samhällsutvecklings-
kontoret

2016-06-07
2016-06-10
2016-08-18

Behandlas i KF 
2016-09-26

Liberalerna
Kf 2016-04-25 § 121

Om att ta tillvara 
på nyanländas 
kompetens
2016/579-1.1.1.5

Barn- och 
utbildningsnämnden
Arbetsmarknads-
förvaltningen

Svarstid till 
2016-10-25

Liberalerna
Kf 2016-04-25 § 122

Om studentmed-
arbetare till Luleå 
kommun
2016/581-1.1.1.5

Barn- och 
utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsförv.
Personalkontoret

Svarstid till 
2016-10-25
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 Henrik Berg 

Nya moderaterna
Kf 2016-05-23 § 143

Om införande av 
ett obligatoriskt 
skolval
2016/660-1.1.1.5

Barn- och 
utbildningsnämnden

Svarstid till 
2016-10-25

Miljöpartiet 
Kf 2016-06-20 § 172

Om storskalig 
termometer
2016/747-1.1.1.5

Tillväxtkontoret Svarstid till 
2016-10-11

Kristdemokraterna, 
centerpartiet, 
liberalerna
Kf 2016-06-20 § 173

Om kommunens 
indelning i 
valkretsar vid 
valet 2018
2016/901-1.1.1.5

Kommunlednings-
förvaltningen

Svarstid till 
2016-11-08 

Vänsterpartiet
Kf 2016-08-29 § 191

Om att inräkna 
avgift för köplats i 
den kommunala 
bostadskön i 
försörjningsstöds-
normen
2016/1075-1.1.1.5

Socialnämnden Svarstid till 
2017-01-17
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LULEÅ KOMMUN REDOVISNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-15

 
2016/1143-1.5.2.1

Henrik Berg

Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Ärendenr 2016/1143-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över 
handläggningen av medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning”. 

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens 
kanslikontor upprättat bifogad förteckning över handläggningen av 
medborgarförslag. 

Föregående redovisning lämnades i april 2016.

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av medborgarförslag 2016-09-14

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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FÖRTECKNING - MEDBORGARFÖRSLAG

2016-09-14

Medborgarförslag – beslut av kommunstyrelse eller nämnd

Avsändare/sammanträde Ärendemening/diarienummer Beslutande styrelse/nämnd Anmärkning

Margoth och Arne Skårman Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp sol- Kommunstyrelsen Hos MBN/SUTK
Kf 2014-10-27 § 186 paneler på sina fastigheter

2014.762-008

Gustav Sterling Medborgarförslag om att Luleå kommun ska återinföra Kommunfullmäktige KF 2016-02-29 § 29
Kf 2014-11-24 § 239 en rabatt vid friköp av tomträtt

2014.943-008

Nils-Erik Nilsson Medborgarförslag om vad gör vi med våra sällskapsdjur Kommunfullmäktige KF 2016-04-25 § 82
Kf 2014-12-15 § 295 när livet är slut

2014.1052-008

Simon Olsson Medborgarförslag om att namnge gator i Luleå efter Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-04-28 § 95
Kf 2014-12-15 § 294 framstående och kända Luleåbor

2014.1059-008

Stefan Karlsson Medborgarförslag om att dela upp gång- och cykel- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-02-25 § 37
Kf 2015-01-26 § 21 banor genom markering på asfalten och skyltar

2014.1139-008

Emma Renberg Medborgarförslag om att Luleå kommun inför koppel- Miljö- och byggnadsnämnden
Kf 2015-01-26 § 22 tvång för hundägare i hela kommunen Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-08-31 § 154

2014.1200-008
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Maria Lendi Medborgarförslag om att föreningar som arbetar med Kommunfullmäktige KF 2016-09-26
Kf 2015-02-23 §39 humana insatser bör få kontorslokaler i ett tex 

föreningarnas hus
2015.111-008

Maria Lendi Medborgarförslag om att ordna med parkeringar på  Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-04-28 § 90
Kf 2015-02-23 § 40 Norra Strandgatan för besökare samt avlastnings-

möjligheter för de boende
2015.112-008

Johan Gustavsson Medborgarförslag om morgonplogning vintertid av Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-02-25 § 36
Kf 2015-02-23 § 41 prioriterade gång- och cykelvägar

2015.130-008

Jan-Ola Brännholm Medborgarförslag om ett bilfritt Luleå centrum Kommunfullmäktige KF 2016-04-25 § 83
Kf 2015-03-30 § 77 2015.244-008

Jerry Grahn Medborgarförslag om placering av Gustav II Adolfs Stadsbyggnadsnämnden SBN 2015-12-10 § 211
Kf 2015-03-30 § 78 staty i stadsparken

2015.259-008

Amanda Savilahti Medborgarförslag om en säkrare utformning av cykel- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-02-25 § 38
Kf 2015-03-30 § 80 banorna i Luleå

2015.270-008

Jan Englund Medborgarförslag om att Luleå kommun i sina Kommunfullmäktige Hos EKT för yttrande
Kf 2015-03-30 § 81 inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt

krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå
2015.271-008

Lily Ekenberg Medborgarförslag om att anlägga skidspår i anslutning Fritidsnämnden FRI 2016-03-02 § 26
Kf 2015-03-30 § 84 till isbanan och ut till Gråsjälören

2015.301-008
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Tobias Söderlund Medborgarförslag om detaljplan för permanent boende Kommunstyrelsen
Kf 2015-04-27 § 101 på vatten Kommunfullmäktige KF 2016-04-04 § 58

2015.389-008

Maria Lendi Medborgarförslag om att Luleå kommun profilerar sig Socialnämnden Hos SN för yttrande
Kf 2015-04-27 § 103 som en social hälsokommun Kommunfullmäktige

2015.400-008

Andreas Bolin Medborgarförslag om att Luleå kommuns hallhyrors Kommunstyrelsen KS 2016-04-11 § 114
Kf 2015-04-27 § 104 förfallodatum sammanfaller med utbetalning av lokala

aktivitetsstödet (LOK) till idrottsföreningar inom 
Luleå kommun
2015.460-008

Eva Rännar Medborgarförslag om upprustning av Alviksskolans Kommunstyrelsen KS 2016-09-12 § 220
Kf 2015-04-27 § 105 skolgård

2015.464-008

Alf Lundqvist Medborgarförslag om översyn av vägnätet i Södra Kommunstyrelsen 
Kf 2015-04-27 § 106 Sunderbyn Kommunfullmäktige KF 2016-05-23 § 125

2015.470-008

Viktor Rönnqvist Medborgarförslag om belysning på gångväg mellan Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-02-25 § 34
Kf 2015-04-27 § 107 Munkebergsskolan till Tunastigen

2015.475-008

Ann-Sofi Holmberg Medborgarförslag om parkbänkar längst med vattnet Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-04-28 § 96
Kf 2015-05-25 § 125 nedanför Stormvägen och Snövägen på Björkskatan

2015.499-008

Annika Lundgren Medborgarförslag om att Luleå kommun inte ska Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-05-26 § 115
Kf 2015-05-25 § 126 upplåta anlagda parkeringsplatser för upplag av

entreprenörer
2015.502-008
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Mona Berglund Medborgarförslag om att rensa stränderna runt Luleå Kommunfullmäktige KF 2016-08-29 § 181
Kf 2015-05-25 § 128 på sly och självsådda träd

2015.525-008

Ulla B Larsson Medborgarförslag om förbättring av trafikljus vid Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-02-25 § 35
Kf 2015-05-25 § 130 utfarten från trekantens parkering till Namnlösa gatan

2015.554-008

Johanna Häggström Medborgarförslag om gratis parkering på Gültzau- Kommunfullmäktige KF 2016-08-29 § 182
Kf 2015-05-25 § 131 udden

2015.563-008

Peo Rask Medborgarförslag om att göra Luleå till en fristad Kommunfullmäktige KF 2016-08-29 § 179
Kf 2015-05-25 § 132 2015.564-008

Kristoffer Nordekvist Medborgarförslag om att lekparken på Notviken Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-06-14 § 135
Kf 2015-05-25 § 133 behöver förbättras

2015.584-008

Joakim Fredriksson Medborgarförslag gällande förändringar att välja Kommunstyrelsen KS 2016-03-14 § 74
Kf 2015-05-25 § 136 buss istället för bil

2015.596.008

AnnCatrin Fagervall Skanefors Medborgarförslag om att anlägga en ordentlig ridstig Kommunstyrelsen KS 2016-03-14 § 72
Kf 2015-05-25 § 138 i Bensbyn eftersom befintliga ridstigar har försvunnit i 

samband med husbyggnationer
2015.600-008

Margareta Forsman Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer Kommunstyrelsen Hos FN för yttrande
Kf 2015-05-25 § 139 2015.604.008

Jonas Engman Medborgarförslag om att plantera 10 000 stadsnära träd Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-04-28 § 92
Kf 2015-05-25 § 140 2015.608-008
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Jan-Olof Björnfot Medborgarförslag om att reparera gatan Burströms- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-06-14 § 134
Kf 2015-06-15 § 165 vägen efter det att omdirigering av trafiken på 

Svartöleden är klar 
2015.658-008

Solveig och Kenneth Olofsson Medborgarförslag om hastigheten på Hammarenvägen Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-02-25 § 39
Kf 2015-10-26 § 229 2015.842-008

Johan Niklasson Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Gammelstads Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-03-31 § 65
Kf 2015-08-31 § 182 rondellen

2015.927-008

Tomas Helleberg Medborgarförslag om förbättring av Luleås cykel- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-05-26 § 113
Kf 2015-08-31 § 183 infrastruktur i centrum

2015.931-008

Fredrik Lindholm Medborgarförslag gällande kollektivtrafik till Hertsö- Kommunstyrelsen KS 2016-03-14 § 75
Kf 2015-08-31 §1 84 landet/Lövskär

2015.936-008

Birgitta Nordmark Medborgarförslag om hastighetssänkning efter Lok- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-05-26 § 114
Kf 2015-09-28 § 206 mannavägen

2015.1030-008

Keijo Lusikkakoski Medborgarförslag gällande placering av återvinnings- Kommunfullmäktige KF 2016-05-23 § 124
Kf 2015-09-28 § 207 central

2015.1045-008

Ann Jonsson Medborgarförslag om att Luleå kommun tar initiativ Kommunstyrelsen KS 2016-02-15 § 45
Kf 2015-09-28 § 208 till en kommunikationslösning mellan Hindersön och 

fastlandet
2015/1116-008
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Ulrika Johansson Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en Kommunstyrelsen Hos SBN för yttrande
Kf 2015-10-26 § 230 större handikappanpassad toalett inne i stan

2015.1198-008

Håkan Nilsson Medborgarförslag om att göra Munkebergsgatan säkrare Stadsbyggnadsnämnden Hos SBN för yttrande
Kf 2015-10-26 § 231 för gående och cyklister

2015.1263-008

Pernilla Andersson Medborgarförslag om att Luleå borde ha ett pariserhjul Kommunstyrelsen KS 2016-08-15 § 200
Kf 2015-10-26 § 232 2015.1360-008

Elsie Ahlqvist Medborgarförslag om att iordningställa Höträskets Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-06-14 § 136
Kf 2015-11-23 § 256 promenadstråk med gångbräder och små sittplatser

2015.1394-008

John Alatalo Medborgarförslag om obligatoriskt kollektivavtal för Kommunstyrelsen Hos PKT för yttrande
Kf 2015-11-23 § 257 verksamhet inom Luleå kommun

2015.1408-008

Peo Rask Medborgarförslag om att Luleå kommun följer MU- Kulturnämnden Hos KN för yttrande
Kf 2015-11-23 § 258 avtalet

2015.1427-008

Annika Nilsson Medborgarförslag om att bygga en Hertsö-länk för att Kommunstyrelsen KS 2016-04-11 § 113
Kf 2015-11-23 § 259 få en kortare och effektivare förbindelse från Hertsön

till Kronan
2015.1519-008

Sofia Johansson Medborgarförslag om att anställa personal i vikarie- Barn- och utbildningsnämnden BUN 2016-05-19 § 50
Kf 2015-11-23 § 260 pool till kommunens förskolor

2015.1525-008

Anneli Hilonen Medborgarförslag om att centrala Luleå behöver en Kommunstyrelsen KS 2016-06-07 § 172
Kf 2015-12-14 § 294 danslokal med levande musik för 400-500 gäster

2015.1569-008
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Gösta Fredricson Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärder för Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-08-31 § 151
Kf 2015-12-14 § 295 Burströmska Gärdan

2015.1572-008

Inga-Britta Johansson Medborgarförslag om att bussförbindelse mellan Kommunfullmäktige KF 2016-09-26
Kf 2016-01-25 § 14 Mjölkudden och Sunderby sjukhus

2015.1606-008

Christin Karlsson Medborgarförslag att vidta trafiksäkerhetsåtgärder Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-04-28 § 89
Kf 2015-12-14 § 292 vid Bäckhagens förskola

2015.1635-008

Katarina Rombe Medborgarförslag om förbud mot vilda och stora Kommunstyrelsen Hos MBN för yttrande
Kf 2016-01-25 § 16 cirkusdjur på kommunens mark

2015.1641-008

Jeanette Johansson Medborgarförslag om bro över Skurholmsfjärden Kommunfullmäktige KF 2016-09-26
Kf 2016-01-25 § 20 2015.1646-008

Lilian Grahn Medborgarförslag om bussförbindelse mellan Kommunfullmäktige KF 2016-09-26
Kf 2016-01-25 § 15 Mjölkudden och Sunderby sjukhus

2015.1650-008

Anders Ranheimer Medborgarförslag om begränsning av gatumusik Kommunstyrelsen KS 2016-08-15 § 199
Kf 2015-12-14 § 293 2015.1651-008

Kerstin Nilzon Medborgarförslag om åtgärder på Mjölkuddsbanken Kommunfullmäktige KF 2016-08-29 § 180
Kf 2016-01-25 § 21 2015.1708-008

Eva-Kristin Lindfors Medborgarförslag om trafikljus vid Notviken/ Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-04-28 § 91
Kf 2016-01-25 § 18 Storhedsvägen

2016.10-1.5.2.1
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Mauritz Fredriksson Medborgarförslag om begränsning av biltrafik i Kommunfullmäktige KF 2016-10-24
Kf 2016-01-25 § 19 centrum till endast nyttotrafik och för boende

2016.68-1.5.2.1

Novah Mongs Medborgarförslag om skridskobana på Kronan Fritidsnämnden FRI 2016-03-30 § 37
Kf 2016-01-25 § 17 2016.73-1.5.2.1

Hjördis Johansson Medborgarförslag om att ändra platsen för bygg- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-03-31 § 67
Kf 2016-01-25 § 22 nationen av äldreboendet på Bergnäset

2016.86-1.5.2.1

Adele Jonsson Medborgarförslag om ett övergångsställe vid Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-08-31 § 152
Kf 2016-02-29 § 52 Ankarkronan i anslutning till busshållplatsen

2016/106-1.5.2.1

Kjell Salander Medborgarförslag om en app till mobiltelefon med Kommunstyrelsen KS 2016-09-12 § 217
Kf 2016-02-29 § 50 information om när cykel- och gångvägar senast 

plogats
2016/117-1.5.2.1

David Mäki Medborgarförslag om att spola två hockeybanor Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-05-26 § 116
Kf 2016-02-29 § 51 vid norra hamn

2016/130-1.5.2.1

Lena Karlsson Medborgarförslag om varmvattenbassäng i Luleå Stad Kommunstyrelsen KS 2016-10-10
Kf 2016-04-25 § 105 2016/144-1.5.2.1

Anna Hellman Borén Medborgarförslag om ett utegym på Bergnäset Fritidsnämnden FRI 2016-08-31 § 81
Kf 2016-02-29 § 53 2016/176-1.5.2.1

Christer Bergström Medborgarförslag om att wifi (gästinloggning) bör Kommunstyrelsen Hos SN för yttrande
Kf 2016-02-29 § 49 införas på kommunens vård och omsorgsboenden

2016/225-1.5.2.1
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Anders Andersson Medborgarförslag om avfart från E4 till Storhedsvägen Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-04-25 § 101 2016/264-1.5.2.1

Paula Stenlund Medborgarförslag om att ha kompostpåsar tillgängliga Kommunstyrelsen KS 2016-08-15 § 198
Kf 2016-02-29 § 48 i soprummen i hyreshus alternativt i mataffären

2016/277-1.5.2.1

Paula Stenlund Medborgarförslag om steglös hjälp för unga och Kommunstyrelsen Hos SN för yttrande
Kf 2016-04-25 § 107 unga vuxna i övergångsfaser

2016/278-1.5.2.1

Robert Åkerström Medborgarförslag om höghus bakom badhuset i Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-04-25 § 98 centrala Luleå

2016/296-1.5.2.1

Sara Åkerberg Martikkala Medborgarförslag om att starta fler grupper för Fritidsnämnden FRI 2016-06-22 §7 6
Kf 2016-04-25 § 103 unga flickor i gymnastik

2016/318-1.5.2.1

Barbro Andersson Medborgarförslag om en brygga utanför gröna Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-04-25 § 97 husen på Varvet

2016/360-1.5.2.1

Eva Kitok Medborgarförslag om annan utsmyckning i rondellen Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-04-25 § 108 vid Kulturens hus mellan tjugondaknut och påsk

2016/364-1.5.2.1

Börje Pettersson Medborgarförslag om rondell eller trafikljus vid Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-08-31 § 153
Kf 2016-04-25 § 99 Porsövägen/Björkskataleden

2016/375-1.5.2.1

Randi Gitz Medborgarförslag om att utöka isvägens dragning Fritidsnämnden FRI 2016-06-22 § 75
Kf 2016-04-25 § 95 till Notviken

2016/398-1.5.2.1
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Joakim Fredriksson Medborgarförslag om skatt för hundägare Kommunfullmäktige Beredning pågår
Kf 2016-04-25 § 110 2016/418-1.5.2.1

Solveig Eriksson och Medborgarförslag angående barns rättigheter Kommunfullmäktige Hos SUTK för yttrande
Ursula Pettersson 2016/422-1.5.2.1
Kf 2016-04-25 § 106

Ronny Brännmark Medborgarförslag om hastighetssänkning på vägen Stadsbyggnadsnämnden Avskrivs, ej kommunal väg
Kf 2016-04-25 §100 genom Nordanträsk

2016/423-1.5.2.1

Linda Lindberg Medborgarförslag om ”pusshållplatser” Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-04-25 § 109 2016/478-1.5.2.1

Mark Robinson Medborgarförslag om ishockeyturnering Kommunstyrelsen Hos FN för yttrande
Kf 2016-04-25 § 102 2016/519-1.5.2.1

Östen Larsson Medborgarförslag om bredbandsutbyggnaden i byarna Kommunfullmäktige KF 2016-11-21
Kf 2016-05-23 § 147 2016/533-1.5.2.1

Miranda Samuelsson Medborgarförslag om veganskt kostalternativ i skolan Barn- och utbildningsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-05-23 § 145 2016/540-1.5.2.1

Eva Sandström Medborgarförslag om att införa checklista/handlings- Socialnämnden Beredning pågår
Kf 2016-05-23 § 149 plan till familjer i behov av stöd

2016/551-1.5.2.1

Paula Stenlund Medborgarförslag om att Luleå kommun ska ha miljö- Kommunfullmäktige Hos SBN för yttrande
Kf 2016-05-23 § 146 certifiering som ett av miljömålen vid byggnation och 

renovering av skolor och förskolor
2016/555-1.5.2.1

Linda Wincent Medborgarförslag om att skjuta på sammanslagningen Barn- och utbildningsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-05-23 § 150 av Svartöstadskolan och Örnässkolan

2016/585-1.5.2.1
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Jenny Hallergren och Medborgarförslag om kvällstrafik Luleå – Bensby- Kommunstyrelsen Hos SUTK för yttande
Sivert Mässing vägen/Örarna – Råneå under fredag och lördag
Kf 2016-05-23 § 151 2016/623-1.5.2.1

Mikko Timonen mfl. Medborgarförslag om införande av ett cykelråd Kommunfullmäktige Hos SBN för yttrande 
Kf 2016-05-23 § 152 2016/640-1.5.2.1

Gültzaus Vänner Medborgarförslag om översiktsplanen för kvarteret Kommunfullmäktige Hos SBN för yttrande
Kf 2016-05-23 § 148 Svanen på Gültzauudden

2016/654-1.5.2.1

Solveig Engström Medborgarförslag om extra resebidrag för skolor i Barn- och utbildningsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-05-23 § 144 kommunens ytterområden samt småskoletillägget

2016/661-1.5.2.1

Amanda Synnes Medborgarförslag om säkrare skolväg i Gammelstad, Stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-09-15
Kf 2016-06-20 § 174 Ektjärn – Stadsön

2016/704-1.5.2.1

Therese Lindberg Medborgarförslag om Lulsundets förskola Barn- och utbildningsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-06-20 § 175 2016/710-1.5.2.1

Jens Lundström Medborgarförslag om att skapa en älgstig i Kyrkbyn Kommunstyrelsen Hos KN för yttrande
Kf 2016-06-20 § 176 2016/715-1.5.2.1

Lasse Sundin Medborgarförslag om att minska snötransporter Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 183 2016/915-1.5.2.1

Mark Robinson Medborgarförslag om Luleå kommuns inköp av Kommunstyrelsen Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 184 drivmedel

2016/916-1.5.2.1
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Christina Kero Medborgarförslag om att Luleå kommun väntar några Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 185 veckor med att klippa ner växtligheten tills det blommat 

färdigt
2016/970-1.5.2.1

Kerstin Hedström Medborgarförslag om att Luleå kommun använder sig Kommunstyrelsen Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 186 av getter, får, hästar och robotgräsklippare istället

för traditionella gräsklippare
2016/971-1.5.2.1

Johan Holmqvist Medborgarförslag om system för hantering av hus- Kommunstyrelsen Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 187 hållsavfall

2016/996-1.5.2.1

Ola Taube Medborgarförslag om tillfälliga parkeringsplatser på Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 188 Gültzauudden vid evenemang

2016/1016-1.5.2.1

Ellinor Wallström Medborgarförslag om parkeringsförbud på Lävägen Stadsbyggnadsnämnden Beredning pågår
Kf 2016-08-29 § 189 2016/1021-1.5.2.1
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LULEÅ KOMMUN VAL 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-13

 
2016/1103-1.1.2.3

Henrik Berg

Val av ny ledamot i Luleå kommuns personalstiftelse
Ärendenr 2016/1103-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Henrik Ahlqvist till ny ledamot för 
Kommunal i personalstiftelsens styrelse till och med 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Peter Rensfeldt har avsagt sig uppdraget som ledamot för Kommunal i 
personalstiftelsens styrelse. 

Kommunal sektion Luleå föreslår att 
– Henrik Ahlqvist, Luleå

utses till ny ledamot för Kommunal i personalstiftelsens styrelse till och med 
2018-12-31.

Beslutsunderlag
 Avsägelse och nominering från Kommunal, KLF Hid 2016.4745
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