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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-09-19

 
2017/1174-3.5.1.3

Sofia Riström

Information om kommunens arbete för att motverka 
utanförskap 
Ärendenr 2017/1174-3.5.1.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om det arbete som pågår för att motverka 
utanförskap. 

3



LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-09-25
Ärendenr 2016.1551-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Länsstyrelsen i 
Jämtlands län
2017-09-05

Hid.nr. 2017.5906
Inbjudan till Länsstyrelsernas och Militärregion 
Nords gemensamma totalförsvarsdagar 2017

Stiftelsen Tryggare 
Sverige 2017-09-04

Hid.nr. 2017.5897
Säker och trygg stad - inbjudan till nationell 
konferens om social hållbarhet och Agenda 2030

Svenska Ridsport-
förbundet
2017-09-07

Hid.nr. 2017.6078
Inbjudan till politikerträff på ridskolan
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§ 121

Remiss avseende Hjälpmedelsutredningens S2015:08 
betänkande På lika villkor - delaktighet, jämlikhet och 
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43. Dnr 
2017/942
Ärendenr 2017/226-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Betänkandet presenterar överväganden och förslag vars syfte är att öka 
likvärdigheten och minska skillnader i avgifter, öka effektiviteten och 
nyttjandet av hjälpmedel, öka brukarens delaktighet och hur samverkan 
mellan hälso-och sjukvårdsutförarna kan förbättras. Hjälpmedelsområdet är 
ett komplext område med många myndigheter, intresseorganisationer och 
andra aktörer involverade bland annat på grund av den snabba digitala 
utvecklingen inom området. 

Utredningen lyfter och tydliggör kommunal hälso-och sjukvårds ökade 
ansvar för habilitering/rehabilitering och hjälpmedel idag och visar på vikten 
av en jämlik tillgång till hjälpmedel i skola, vård och omsorg.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-08-22 föreslå socialnämnden 
besluta anta remissvaret som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Hjälpmedel är produkter som används för att kompensera för en 
funktionsnedsättning. Den tekniska utvecklingen medför nya möjligheter till 
inkludering, delaktighet och självständighet för människor. Allt fler har 
tillgång till internetuppkoppling, universellt utformade produkter och digital 
teknik. Idag finns konsumentprodukter som i allt högre utsträckning också 
används för att kompensera för en funktionsnedsättning.

Morgondagens brukare/patient kommer att ställa allt högre krav på att kunna 
utföra vardagliga aktiviteter och vara delaktig i dessa. Därför är 
hjälpmedelsanvändning och i framtiden ännu mer välfärdsteknik viktiga 
aspekter i samhällsplanering och bidrar till brukarens förutsättningar för ett 
aktivt och självständigt liv.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-09-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Väl fungerande hjälpmedel bidrar till ökad självständighet och en god 
livskvalitet för brukaren vilket i sin tur leder till minskade behov av andra 
stödåtgärder från socialtjänst och hälso- och sjukvården.

I Norrbotten är kommunerna förskrivare för drygt 70 % av hjälpmedels-
kostnaderna. Vi ser ett ökat behov av att höja kompetensen och tillgången till 
kognitiva hjälpmedel inom alla kommunens verksamhetsområden. Detta 
kommer troligen att medföra ett behov av fler arbetsterapeuter samt en 
utökning av budget för hjälpmedel.

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

Beslutsunderlag
Remissvar: På lika villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 
hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43.

Beslutet skickas till
Regeringskansliet, socialdepartementet.
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 1 (4)
Socialförvaltningen Ärendenr
Kvalitet och kansli 2017-08-14

 MAR Karin Granbom

På lika villkor - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i 
hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43. 
Dnr 2017/226-1.3.1.5
Avsändare: Regeringskansliet, socialdepartementet.

Kommunens ställningstagande
Utredningen lyfter och tydliggör kommunal hälso-och sjukvårds ökade 
ansvar för habilitering/rehabilitering och hjälpmedel idag och visar på vikten 
av en jämlik tillgång till hjälpmedel i skola, vård och omsorg.

Luleå kommun ställer sig positiv till betänkandes slutsatser och förslag och 
lämnar följande synpunkter:

 Det är mycket positivt att tydliggöra gränser och ansvar för 
välfärdstekniska och digitala lösningar inom vård och omsorg då vissa 
produkter idag kan användas både av enskilda brukare och av 
socialtjänsten.

 Vi anser att målet måste vara att öka möjligheten att förskriva 
konsumentprodukter där det finns evidens för att dessa produkter 
fungerar bättre än en traditionell medicinteknisk produkt eller där en 
sådan inte finns på marknaden. 

 Dagens upphandlingsförfarande gör att processen för att förändra 
riktlinjer och sortiment och därmed möjligheterna att få prova ny teknik 
är alldeles för långsam.

 Väl fungerande hjälpmedel bidrar till ökad självständighet och en god 
livskvalitet för brukaren vilket i sin tur leder till minskade behov av andra 
stödåtgärder från socialtjänst och hälso- och sjukvården.

 För att prioriteringsordningen ska följas måste även fortsättningsvis 
hjälpmedelsförskrivare ha mandat att rekommendera lämpligaste 
behandling och produkter. Detta säkerställer en jämlik tillgång till 
hjälpmedel. 

 Vi ser ett behov av att höja kompetensen och tillgången till kognitiva 
hjälpmedel inom alla kommunens verksamheter. Detta kommer troligen 
att medföra ett behov av fler arbetsterapeuter och ökade kostnader i 
kommunen.

 För att främja tillgången till hjälpmedel för fritidsaktiviteter krävs att nya 
modeller för att tillhandahålla detta införs.  Detta behöver också 
samordnas mot möjligheten att delta i habilitering/ rehabilitering inom 
området och möjligheten att kunna resa och vistas i fritidsbostad.
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 2 (4)
Socialförvaltningen Ärendenr
Kvalitet och kansli 2017-08-14

 MAR Karin Granbom

Sammanfattning

Luleå kommun har fått möjlighet att yttra sig över hjälpmedelsutredningens 
slutbetänkande SOU 2017:43. 

I betänkandet presenteras ett flertal överväganden och förslag som har till 
syfte att öka likvärdigheten och minska skillnader i avgifter, öka effektiviteten 
och nyttjandet av hjälpmedel, öka brukarens delaktighet och hur samverkan 
mellan hälso-och sjukvårdsutförarna kan förbättras. Hjälpmedelsområdet är 
ett komplext område där den tekniska utvecklingen eskalerat de senaste åren 
och nya möjlighetet ständigt kommer till bland annat på grund av den snabba 
digitala utvecklingen. 

En statlig styrning med målet att uppnå en ökad jämlikhet inom 
hjälpmedelsområdet är önskvärt men i realiteten svårt att genomföra. För att i 
framtiden nå mål i funktionshinderpolitiken krävs en långsiktig strävan efter 
att stöd och lösningar för att stärka individens möjlighet till självständighet är 
av hög kvalitet vilket bland annat innebär att de präglas av 
självbestämmande, rättssäkerhet och delaktighet i utformning och 
beslutsfattande.

Vi vet att morgondagens brukare kommer att ställa allt högre krav på att 
kunna utföra aktiviteter och vara delaktig i många livssituationer och därför 
måste hjälpmedelsförsörjningen möta upp detta i framtiden. Därför är 
hjälpmedelsanvändning och i framtiden ännu mer välfärdsteknik viktiga 
aspekter i samhällsplanering och bidrar till brukarens förutsättningar för ett 
aktivt och självständigt liv.

Synpunkter på betänkandet

Kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen i Sverige
Kartläggningen visar att det finns många otydligheter och olikheter i landet 
eftersom huvudmännen idag kan göra sina egna tolkningar av vad man ska 
tillhandahålla. Det visar också att det nu finns en mängd hjälpmedel som 
betecknas som välfärdsteknik som påverkar behovet av andra hjälpmedel.  Vi 
anser att det inte går att skilja dessa åt utan bör ses som ett komplement till 
varandra. 

I Norrbotten gör regionen tillsammans med de 14 kommunerna en årlig 
revidering av riktlinjerna medan upphandlingscykeln oftast är 3-4 år. 
Arbetsprocessen för att förändra riktlinjer och därmed möjligheterna att få 
prova ny teknik är för långsam. Hjälpmedel utanför sortiment som efterfrågas 
är svårt och krångligt att tillhandahålla.  
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 3 (4)
Socialförvaltningen Ärendenr
Kvalitet och kansli 2017-08-14

 MAR Karin Granbom

Ansvarsfördelning, samverkan och samordning 
Den snabba utvecklingen av digital teknik inom hjälpmedelsområdet gör att 
det numera är många myndigheter, intresseorganisationer och andra som är 
involverade. Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras speciellt mellan 
medicintekniska produkter och konsumentprodukter.

Vi ser att behovet av samverkan och samordning mellan vårdgivare och 
aktörer är stort, att ytterligare förbättringsområden finns och att tillgången till 
rätt kompetens krävs för att få till stånd ett professionellt teamarbete som är 
en nyckel till att lyckas. Väl fungerande hjälpmedel bidrar till ökad 
självständighet och en god livskvalitet för brukaren vilket i sin tur leder till 
minskade behov av andra stödåtgärder från socialtjänst och hälso- och 
sjukvården. Når man framgång här så lyckas man troligtvis lättare nå målen i 
funktionshinderpolitiken.

Jämlik tillgång till hjälpmedel
En rättighetslagstiftning inom området skulle sannolikt öka överklagningar 
och väntetider avsevärt och skulle enligt vår mening inte gynna patienter och 
brukare och inte alls leda till ökad jämlikhet inom området. Om man i hälso-
och sjukvårdslagen tar ställning till att det krävs hälso- och sjukvårdens 
specifika kompetens för att bedöma behovet av ett hjälpmedel så måste 
vårdgivaren ha mandat att rekommendera för ändamålet lämpligaste 
behandling och produkt.  Detta leder till att prioriteringsordningen följs och 
att de brukare som har stora behov får en professionell förskrivning i alla steg 
i processen. Denna aspekt är viktigare för en ökad jämlikhet.

Rimliga avgifter 
Norrbotten och Luleå kommun har gemensamma riktlinjer för personligt 
förskrivna hjälpmedel och endast avgifter för besök samt egenavgifter för 
hjälpmedel som angränsar mot det som kan definieras som ett eget ansvar. 

Ett införande av högkostnadsskydd för hjälpmedel skulle troligen medföra en 
ökad administration och vara svårbegripligt för brukaren då Regionen och 
kommunen inte har gemensamt avgiftsystem. En total avgiftsbefrielse för 
hjälpmedel känns uteslutet då det har visat sig leda till en överkonsumtion av 
hjälpmedel. Detta gynnar inte brukaren då det oftast i förlängningen leder till 
en åtstramning inom området.

Vi ställer oss tveksamma till förslaget om en avgiftsfrihet inom LSS 
personkrets.  Dels på grund av minskade avgiftsintäkter men framför allt på 
grund av att det finns många fler grupper i vårt samhälle som också är svaga 
och utsatta. Kan man motivera detta om man strävar efter en jämlik vård?
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 4 (4)
Socialförvaltningen Ärendenr
Kvalitet och kansli 2017-08-14

 MAR Karin Granbom

Delaktighet och självbestämmande
Möjligheten till delaktighet och självbestämmande handlar enligt vår 
erfarenhet om medbestämmande i förskrivningsprocessen, att få möjlighet att 
välja produkt utifrån funktion men också utseende och design vilket inte är 
fallet idag. Det är ett etiskt dilemma att förskrivaren idag bedömer och ger råd 
om vilken produkt som mest motsvarar behovet utifrån ett strikt medicinskt 
perspektiv men brukaren önskar något annat på grund av design, intressen, 
livsföring. 

Kompetens och samordning
I Norrbotten är kommunerna förskrivare för drygt 70 % av hjälpmedels-
kostnaderna efter hemsjukvårdens införande 2013. Vi ser nu ett behov av att 
höja kompetensen och tillgången till kognitiva hjälpmedel inom alla 
verksamhetsområden. Detta kommer troligen att medföra ett behov av fler 
arbetsterapeuter samt utökning av budget.

Ny teknik
Luleå kommun ser gärna att man tydliggör gränser och ansvar för 
välfärdstekniska och digitala lösningar inom vård och omsorg då vissa 
produkter idag kan användas både av enskilda brukare och av socialtjänsten. 
Det är för oss som enskild kommun mycket svårt att veta hur vi ska förhålla 
oss till dessa produkter eftersom många av dessa finns tillgängliga i den 
öppna handeln.

Vi anser också att målet måste vara att öka möjligheten att förskriva 
konsumentprodukter där det finns evidens för att dessa produkter fungerar 
bättre än en traditionell medicinteknisk produkt eller där en sådan inte finns 
på marknaden. Förskrivarna bör även få ett utökat ansvar för att ge råd och 
information om konsumentprodukter och välfärdstekniska lösningar till 
brukaren som ett komplement till de förskrivningsbara hjälpmedlen.

Nya ansvarsområden
Utredningen ger förslag på att utreda möjligheten till att främja tillgången till 
hjälpmedel för vardagliga fritidssysselsättningar i hemmet och dess närmiljö. 
Utredarens intentioner är bra och något behöver göras för att lyfta frågan i 
samhället. Men man måste titta på alternativa lösningar att tillhandahålla 
detta då en personlig förskrivning ter sig ogörligt. Detta måste också relateras 
mot möjligheten att delta i habilitering/ rehabilitering, nationellt och lokalt, för 
att introduceras i aktiviteter och fritidssysselsättningar som kan vara lämpliga 
för målgruppen. Andra områden som behöver samordnas mot är hjälpmedel 
för att kunna resa och att vistas i fritidsbostad.

För Luleå Kommun
Karin Granbom
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Sven Lindahl 2017-08-29

 

Finansiering Swedish Hot Road Association (SHRA) och 
Motorgården, Luleå

Arbetsmarknads- och kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att SHRA och Motorgården i Luleå ska 
beviljas medel motsvarande en tjänst, eller 435 000 kr, per varje 12-månaders-
period under totalt 36 månader med start från 1 juli 2017 samt en engångs-
summa på 50 000 kr för uppdatering av maskiner och verktyg. För att erbjuda 
anpassade lärlingsplatser i kombination med sfi till Vuxenutbildningens 
målgrupper. Medel tas från Vuxenutbildningens budget. 

Under förutsättning av att ytterligare bidrag ska beviljas för dagverksamhet 
föreslår Ekonomikontoret att 

 SHRA och Motorgården i Luleå får ett bidrag på 300 tkr för perioden 
2017-07-01- 2017-12-31 samt ett engångsanslag på 100 tkr för att kunna 
införskaffa fler billyftar. Pengarna föreslås tas från potten KS 
oförutsedda.

 att SHRA och Motorgården i Luleå beviljas medel om 300 tkr per 
halvår under tiden 2018-01-01 tom 2020-06-30. Finansiering hänskjuts 
till tilläggsbudget hösten 2017. 

Bakgrund
Motorgården en öppen verksamhet för att alla som är intresserad av att 
skruva och meka med bilar, mopeder, med mera eller om du vill genomföra 
större och mindre reparationer eller modifieringar av ditt fordon. 
Motorgården tillhandahåller lokaler, utrustning och personal som kan 
handleder och stödjer besökarna. Motorgården har öppet måndag till lördag 
och på kvällar och helger drivs Motorgården som en fritidsgård på uppdrag 
av Fritidsförvaltningen. Motorgården är en mötesplats som vänder sig till alla 
målgrupper under både dag- och kvällstid.

Fritidsförvaltningen har avtal med SHRA att bedriva Motorgården som en 
fritidsgård under eftermiddags och kvällstid för målgruppen 16 – 23 år. Ett 
årligt bidrag på 350 000 tkr samt kostnaden för lokalen delas ut till föreningen. 
Avtalet mellan Fritidsförvaltningen och SHRA gäller 2020-06-30. 

SHRA ansöker nu om finansiering för att bedriva dagverksamheten på 
Motorgården. Dagverksamheten är en av tre delar av verksamheten förutom 
praktikplatser och fritidsverksamhet alla tre delar hänger ihop. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Sven Lindahl 2017-08-29

 

SHRA Luleå har för Vuxenutbildningens räkning tidigare tagit emot några få 
elever på den arbetsplatsförlagda delen inom lärlingsutbildningen. På 
Motorgården har eleverna gjort den grundläggande praktiska delen inom 
utbildningen, för att sedan gå ut på lärlingsplats på företag inom branschen. 
Kommunen har fått motta ett förslag till organisation för anpassad praktik 
från SHRA att ta ställning till.

Vuxenutbildningens behov av APL-platser 
Vuxenutbildningen har önskemål om att inom ramen för fortsatt lärlingsut-
bildning, men nu i kombination med utbildning i svenska för invandrare (sfi), 
kunna få bereda plats för grundutbildning/APL för 10 elever per år på en 
arbetsplats eller verksamhet som kan erbjuda motsvarande utbildning. De 
aktuella eleverna kommer att behöva vara på arbetsplatsen under två dagar 
per vecka. Vuxenutbildningens erfarenheter av tidigare samarbete med 
Motorgården i Luleå är goda, varför vi gärna ser ett fortsatt samarbete utifrån 
beskrivna behov. Det kontaktnät som personer inom Motorgården har och har 
haft i branschen har varit värdefullt när det gällt elevers fortsatta utbildning 
på andra företag men även när det gällt anställningsmöjligheter.

Förutsättningar
Vuxenutbildningen kan för Motorgårdens insatser inom lärlingsutbildning i 
kombination med sfi ersätta organisationen med ca 50 % av en tjänst. Skulle 
platserna inom nämnda utbildning inte fyllas, vill Vuxenutbildningen ha 
möjlighet att där placera elev med liknande behov i annan utbildning.

Utbildningen kräver att handledare på Motorgården genomgår handledarut-
bildning som Skolverket tillhandahåller och att kontinuerligt samarbete sker 
med Vuxenutbildningens ansvariga lärare. Motorgården ska också tillse att 
chef eller handledare deltar i yrkesråd.

Vuxenutbildningen kan inte garantera att möjligheterna till utbildningar 
kommer att se likadana ut på lång sikt, med tanke på att de ekonomiska 
förutsättningarna, t ex statsbidrag, för utbildningarna relativt snabbt kan 
förändras. Behoven hos medborgarna kan också skifta över tid.  

Arbetsmarknadsförvaltningens samlade bedömning
Då Arbetsmarknadsförvaltningen förutom vuxenutbildning också arbetar 
med arbetsmarknads- och integrationsfrågor bedömer ledningen att det finns 
möjligheter att ersätta SHRA och Motorgården för andra uppdrag vid sidan 
av utbildningsuppdraget, främst kopplat till nyanlända till arbete eller 
insatser för personer som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Ersättningen bedöms motsvara 50 % av en tjänst. Till detta kan en mindre 
summa utgå som t ex kan användas till utrustning eller materialinköp. 

Sven Lindahl/Tf chef Arbetsmarknadsförvaltningen
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Organisation för anpassad praktik

Bakgrund
SHRA-Luleå har under ett antal år tagit emot elever från grundskolan, gymnasiet och Kom Vux för 
att erbjuda praktik i anpassad form. Verksamheten har till sin karaktär varit starkt styrd av de behov 
som individen har och inom de ramar som utbildningsanordnaren har haft.

Vi har, med vår kompetens kunnat skapa de praktikprofiler som efterfrågats. Utöver det så har 
SHRA-Luleå utnyttjat sitt kontaktnät i företagssfären och kunnat koppla samman enskilda individer 
med företag så att elever kunnat få anställning.

Vi känner till att kommunens utbildningsanordnare inom praktiska avsnitt och särskilt 
bilmekanikerutbildningen har ett ökande behov av praktikplatser. Med nuvarande resurser kan vi 
inte svara upp till en godtagbar omfattning och kvalité.

Anpassad praktik
Vi vill därför presentera ett förslag för att vi kontinuerligt skall kunna ge praktik för åtta elever per 
år. Praktiken skall vara individanpassad så att vi kan stärka avsnitt där eleven har svagheter och 
erbjuda teoretiska avsnitt på plats. Vi avser också att jobba uppsökande, för att sammankoppla 
elever med näringsidkare i vårt befintliga kontaktnät och söka nya kontakter för att vidga den 
gruppen.

Verksamheten skall bedrivas på Motorgården i Luleå och på det sättet samutnyttja befintliga 
resurser med personal, lokaler och organisation. En viktig poäng med detta är att vi avser att 
stimulera elever att skruva på Motorgården även på kvällstid. Vår teori är att den som skruvar 
mycket blir duktig och eftertraktad i branschen.

Resurserna på Motorgården kommer också att ha en inbyggd flexibilitet så att vi tidvis kan ta emot 
fler elever vid elevpucklar.

Vi kommer att jobba med funktionsstationer för att säkerställa djupkunskaper på viktiga moment. 
Planerade stationer är motor, drivlina, el, bromsar, karosseri & svets samt motorstyrning & 
datadiagnostik. Parallellt med detta jobbar vi med fordonsreparationer i full skala.

Vi kommer att tillhandahålla personal med gedigen ledar- och handledarbakgrund. All personal har 
även avancerade kunskaper i ombyggnationer av bilar, MC, snöskotrar, Fyrhjulingar mm. I gruppen 
finns även personal med bilmekanikerutbildning och mångårig erfarenhet i yrket.

Tidplan & resurser
Vi behöver en stabil och långsiktig grund för att genomföra detta projekt. Vi tror att det krävs ett 
femårigt perspektiv för att vi skall kunna starta, utveckla och utvärdera verksamheten med god 
evidens. Vi bedömer att verksamheten kan startas i full skala ht 2017.

Som vi inledningsvis nämnt måste de ekonomiska förutsättningarna stärkas. Skälet till detta är att 
Motorgården under många år varit underfinansierad. Den totala ersättningen är idag 650 000 kr för 
personal och drift samt 50 000 kr i inventariestöd. Halva summan kommer via fullmäktigebeslut för 
att täcka dagtidsverksamheten och den andra halvan kommer via fritidsnämnden för att täcka 
kvällsverksamheten för ungdomar. 
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Verksamheten har kunnat bedrivas tack vare att olika former av anställningsbidrag använts. Detta är 
något som minskar och ständigt ändrar form. I sakens natur ligger också att vi inte har möjlighet att 
välja personal som har rätt erfarenhet och utbildning för verksamheten. En annan komplikation är 
att de två ersättningsdelarna avtalsmässigt har förskjuten löptid med sex månader. Sammantaget 
skapar detta en osäkerhet vad gäller kontinuiteten. Ett annat problem med dessa förutsättningar är 
att oproportionerligt mycket tid åtgår till att bevaka avtal, ansökningsförfaranden vad gäller drift 
medel. En likartad problematik gäller att bevaka och följa upp vilken typ av sysselsättnings stöd 
som är aktuellt och vilka personkretser som omfattas.

För att bedriva en anpassad praktik enl. beskrivning ovan behöver Motorgårdens medel (650 000 kr 
för drift + 50 000 kr i inventariestöd) för nuvarande verksamhet säkerställas, avtalstiderna 
synkroniseras samt att längden på avtalen blir samma som, den nu planerade, praktikverksamheten. 

Ersättningen för personal och drift bör enligt våra beräkningar ökas med 1 300 000 kr. I detta ingår 
tre st. heltidsanställd personal enl. tidigare specifikation som kommer att säkra den anpassade 
praktikverksamheten.

Lokalerna behöver utökas med ca 250 m2 samt anpassas för ändamålet. Utrustning kompletteras 
med fyra billyftar samt funktions stationer, verktyg mm.

Nya kostnader i siffror:

Löpande kostnader

Ökade personalkostnader 1 300 000 kr.

Ökad lokalhyra 250 000 kr.

Uppdatering maskiner, verktyg och lokalanpassningar 50 000 kr

Investeringar:

Lokalanpassning 500 000 kr.

Verkstadsutrustning 600 000 kr.

Torbjörn Persson SHRA-Luleå
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-08-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 89

Förslag på utformning av ett nytt badhus på Hertsön
Ärendenr 2017/161-3.7.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att

1. Godkänna ”Bilaga till förslag på utformning av ett nytt badhus på 
Hertsön” (bilaga).

2. Uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 
Fritidsförvaltningen, föreslå placering av ett nytt badhus 
på Hertsön. Stadsbyggnadsförvaltingen ges i uppdrag att 
ta fram en ny/förändrad detaljplan.

3. Uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 
Fritidsförvaltningen ta fram ett detaljerat lokalprogram, en 
preliminär budget inklusive driftkonsekvenser samt en 
preliminär tidplan för projektet. Underlaget ska vara klart 
för beslut i strategisk plan och budget 2019-2021.

Reservationer
Sivert Mässing (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Martin Aasa (L) lämnar in särskilt yttrande.

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 tog tillsammans med 
stadbyggnadsförvaltningen fram olika vägval för framtida badhusverksamhet 
med utgångspunkt från uppdraget samt det som står i Översiktsplan 2013 och 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod 2017-2019.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-24 § 218, om vägval och att 
Fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till utformning av 
ett nytt badhus på Hertsön liknande det som tidigare fanns där.

Fritidsförvaltningen har 2017-08-07 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen att godkänna ”Bilaga till förslag på utformning av ett nytt 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-08-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

badhus på Hertsön” (bilaga). Uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att i 
samråd med Fritidsförvaltningen, föreslå placering av ett nytt badhus på 
Hertsön. Stadsbyggnadsförvaltingen ges i uppdrag att ta fram en 
ny/förändrad detaljplan. Uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd 
med Fritidsförvaltningen ta fram ett detaljerat lokalprogram, en preliminär 
budget inklusive driftkonsekvenser samt en preliminär tidplan för projektet. 
Underlaget ska vara klart för beslut i strategisk plan och budget 2019-2021.

Arbetsutskottet har 2017-08-16 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen att
Godkänna ”Bilaga till förslag på utformning av ett nytt badhus på Hertsön” 
(bilaga).
Uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 
Fritidsförvaltningen, föreslå placering av ett nytt badhus på Hertsön. 
Stadsbyggnadsförvaltingen ges i uppdrag att ta fram en ny/förändrad 
detaljplan.
Uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 
Fritidsförvaltningen ta fram ett detaljerat lokalprogram, en preliminär budget 
inklusive driftkonsekvenser samt en preliminär tidplan för projektet. 
Underlaget ska vara klart för beslut i strategisk plan och budget 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
Fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ramverk för utformning av 
ett nytt badhus på Hertsön.
Ett nytt badhus på Hertsön ska stimulera till aktivt liv och sunda 
levnadsvanor. Det bör motsvara behoven de närmaste 20-25 åren med 
uppskattat antal besökare 50 000 – 75 000 per år.

Lokaler (total bruttoyta ca 2700 kvm)
Bassäng 25 x 12,5 meter, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, 
liten barnpool, två större och två mindre omklädningsrum, 
personalutrymmen, teknikrum samt reception/café.

Den totala bruttoytan blir större än ”gamla” Hertsö badhus då 
teknikutrymmen föreslås ligga i marknivå, inte under bassängen som tidigare.

Jämställdhetsanalys
Ett badhus ska vara tillgängligt för alla, kvinnor, män, flickor, pojkar, unga, 
gamla, könsneutrala, HBTQ, etniska grupper, personer med 
funktionsnedsättning, mm. Utformningen ska göras så att alla grupper känner 
sig välkomna och inkluderade.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-08-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Statistik
Inom Luleå kommuns badhusverksamhet är besöksfrekvensen enligt 
nedanstående tabell. Fördelningen mellan könen är ca 55 % män och 45 % 
kvinnor.  Könsfördelningen varierar lite mellan anläggningarna, men är i 
genomsnitt som ovan.
Statistik saknas på fördelning mellan könen för olika åldersgrupper.

Besöksstatistik 2013 2014 2015

Pontusbadet 157 003 154 950 135 589

Gammelstads badhus 1 82 065 79 501 63 552

Råneå badhus 16 188 14 234 10 674

Hertsö badhus 2 37 496 46 524 48 130

Totalt 292 752 295 209 257 945

1. Under 2015 har Gammelstads badhus varit stängt tre månader på grund av renovering.
2. Hertsö badhus stängdes 2016

Konsekvenser
När ett nytt badhus byggs har vi en möjlighet att göra en utformning som ger 
Luleå ett funktionellt badhus för alla grupper. Ett nytt badhus ska utformas så 
att fler grupper känner sig välkomna och har möjlighet att nyttja badhuset.

Åtgärder
Utformning omklädningsrum, fler omklädningsrum, avskärmning duschar, 
avskild undervisningsbassäng, logiska flöden, styrning av verksamheten, mm.

Nämndens jämställdhetsmål för 2017

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha tillgång till våra verksamheter och 
anläggningar på likvärdiga villkor

☒ Beslutsförslaget är i linje med fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget bidrar inte till fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget har ingen relevans för fritidsnämndens mål för 

jämställdhet

Kommentar: 
Vid genomtänkt utformning kommer anläggningen gynna alla grupper.

Sammanträdet
Fritidschefen föredrar ärendet

28



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-08-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Beslut om uppdrag i KF § 218, 2016-10-24, FRI Hid 2016.1558.
 Utredning av Framtida badhusverksamhet i Luleå kommun, FRI Hid 

2016.591
 Tjänsteskrivelse Förslag på utformning av ett nytt badhus på Hertsön, 

2017-06-21, 2017.678
  ”Bilaga till förslag på utformning av ett nytt badhus på Hertsön”, FRI 

Hid 2017.679, (bilaga)
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-08-16, § 35
 Skriftlig reservation från Miljöpartiet de gröna, FRI Hid 2017.715
 Särskilt yttrande från Liberalerna, 2017.716

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen.
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LULEÅ KOMMUN  BILAGA Version 1 (5)
Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd 2017-08-07 1.0-1

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS

Luleå kommun Skomakargatan 35 0920-29 30 00 072-509 35 20  per.johansson@fritid.lulea.se 
Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd DIREKT TELEFAX BANKGIRO www.lulea.se
971 85 LULEÅ 0920-45 56 10   

Bilaga till förslag på utformning
av ett nytt

badhus på Hertsön

Upprättad av: Per Johansson
Granskad av: Susanne Sjölund
Godkänd av: Helén Wiklund Wårell
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LULEÅ KOMMUN  Version 3 (5)
Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd 2017-08-07 1.0-1

Bakgrund

Fritidsnämnden fick 2016-10-24 § 218 i uppdrag av kommunfullmäktige, att 
återkomma med förslag till utformning av ett nytt badhus på Hertsön, 
liknande det som fanns där innan stängning och rivning.

Inriktning

Ett nytt badhus på Hertsön ska stimulera till aktivt liv och sunda 
levnadsvanor. Det bör motsvara behoven de närmaste 20-25 åren med 
uppskattat antal besökare 50 000 – 75 000 per år.

Badhuset ska vara en inbjudande mötesplats som förstärker attraktionskraft 
för Hertsö centrum, Hertsön och Luleå. Badet ska präglas av hållbarhet, 
öppenhet och mångfald. Badet ska innehålla en inbjudande entré med café 
som får besökare att känna sig välkomna. Miljön vara attraktiv och 
inspirerande. 

Huvudbassängens storlek utgår från samma storlek som på gamla Hertsö 
badhus, dvs. 25x12.5 m. Liten barnpool bör finnas och då ligga nära 
reception/café. Lösningar som ökar flexibilitet ska eftersträvas för läktare, 
lekmiljöer mm.

Fokus för undervisningsbassängen är tillgänglighet och flexibilitet. 
Bassängen bör vara i ett särskilt utrymme och ha höj- och sänkbar botten 
samt vara delbar så att undervisning kan ske för olika grupper/personer 
samtidigt. Undervisningsbassängen används för bl a babysim, träning, 
självrehabilitering och ska särskilt beakta personer med 
funktionsnedsättningar.

Omklädningsrum ska också beakta flexibla lösningar och avskildhet för 
särskilda grupper. Det bör finnas fyra omklädningsrum kopplat till 
huvudbassäng respektive undervisningsbassäng.

Badhuset ska beakta nuvarande och framtida krav på funktion och 
upplevelse.

Målbild:
Bästa luftkvalitet, vattenkvalitet och ljudabsorbering.
Långsiktigt hållbart utifrån driftekonomi, daglig skötsel och underhåll mm.
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LULEÅ KOMMUN  Version 4 (5)
Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd 2017-08-07 1.0-1

Lokalprogram
Utifrån underlaget föreslås Hertsö badhus inrymma:

Bassäng 25x12,5 meter, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, 
liten barnpool, två större och två mindre omklädningsrum, 
personalutrymmen, teknikrum samt reception/café. Nedan följer preliminära 
ytor aktuella för ett nytt badhus likvärdigt det som tidigare fanns på 
Hertsön.

Lokalprogram Badhus
Simhall 1 100 kvm
Omklädning 360 kvm
Entré, reception, Café, mm 160 kvm
Personalytor 70 kvm
Teknikutrymmen 750 kvm
Övrigt 40 kvm
Bruksyta, BRA 2 480 kvm
Bruttoyta, BTA (BRA + 9 %) 2 700 kvm

Den totala bruttoytan blir större än ”gamla” Hertsö badhus, då man numera 
lägger teknikutrymmen ovan mark. På det gamla badhuset låg dessa i ett 
källarutrymme.

Markytor
Badhusbyggnad 2 700 kvm
Angöring G/C, Parkering cykel  kvm
Angöring, parkering buss kvm
Angöring, parkering bil  kvm
Grönytor, mm kvm
Bruttoyta ? kvm

Utformning/målgrupp
Ett badhus ska vara tillgängligt för alla och utformningen ska göras så att alla 
grupper känner sig välkomna och inkluderade.

Kommunikationer

Ett nytt badhus måste ha bra och säkra kommunikationer. I planeringen ska 
närhet till gång- och cykelvägar, busshållplats och parkeringsmöjligheter 
beaktas. Badhuset bör ligga på en säker och tillgänglig placering som 
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LULEÅ KOMMUN  Version 5 (5)
Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd 2017-08-07 1.0-1

möjliggör tillgång till badhuset via gång och cykel. Säkra passager av vägar, 
bra och säkra möjligheter till cykelparkering, gärna under tak.

En bra anslutning för kollektivtrafik är prioriterat. Det behövs också 
anslutning för bussar från andra skolor i Luleå kommun samt 
parkeringsmöjligheter för dessa.

Andra transportslag än bil bör prioriteras i anslutning till det nya badhuset, 
dock behövs ett antal parkeringar till personal och besökande, antal utreds i 
samband med lokalisering.

Lokalisering
Stadsbyggnadsförvaltningen bör i samarbete med fritidsförvaltningen och 
övriga kommunala aktörer ta fram en ny/förändrad detaljplan där ett nytt 
badhus kan byggas.

Tidplanen kommer att vara beroende av prioritering av framtagande av ny 
detaljplan samt eventuella överklaganden.

Utebad
Beroende på placering av badhuset, kan det finnas möjligheter att planera för 
ett nytt utebad som på sikt ersätter Aronsbadet. 

Ekonomi
Förutom investeringskostnaderna för själva badhuset kan lokaliseringen 
påverka befintlig infrastruktur. Det som kan tillkomma är eventuell flytt av 
konstgräsplanen, närhet till fjärrvärme, VA etc. Det kan också behövas 
åtgärder på vägar, G/C-vägar, bussvägar, mm.

Driftkonsekvensen är avhängig investeringsbudgeten då lokalhyran 
(kapitalkostnad, UH, teknisk driftkostnad, städ) bygger på densamma. 
Tillkommer gör verksamhetskostnader i form av personal och 
förbrukningsvaror mm. 
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Särskilt   yttrande 
Fritidsnämnden   Ärende   2017/161-3.7.2.1 

Utformning   av   ett   nytt   badhus   på   Hertsön 
Liberalerna   anser   fortfarande   att   det   hade   varit   bättre   att   upprusta   och   bygga   ut   Pontusbadet 
i   centrum   istället   för   att   bygga   nytt   på   Hertsön.  
 
Det   aktuella   ärende   gäller   själva   utformningen   av   det   nya   badhuset   och   det   ser   vi   som   en 
separat   fråga   som   vi   inte   har   några   invändningar   mot. 
 
Martin   Aasa   för   Liberalerna  
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-10-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 218

Utredning om Framtida badhusverksamhet i Luleå 
kommun
Ärendenr 2015.1665-82

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja modifierat vägval Bostadsnära.
2. Fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till utformning 

av ett nytt badhus på Hertsön, likvärdigt det som finns där idag. 
3. Råneå badhus och Gammelstads badhus ska fortsättningsvis drivas och 

underhållas. Pontusbadets renovering etapp 3 genomförs under 2017. 
Kostnadsbedömningar för utförande och behov om utökat kommunbidrag 
ska finnas med i investeringsbudgeten för perioden 2017-2019.

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

Reservationer
Jan Nyberg (MP), Nina Berggård (V), Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson 
(L), Carola Lidén (C) och Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

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 stadbyggnads-
förvaltningen 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 
Gammelstads badhus. Råneå badhus avvecklas i närtid. 
Kostnadsbedömningar för utförande och behov om utökat kommunbidrag 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2016-10-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

ska finnas med i investeringsbudgeten för perioden 2017-2019 samt att detta 
ersätter tidigare beslut av fritidsnämnden om ett nytt badhus på Hertsön.

Fritidsnämnden har 2016-08-31 § 83 föreslagit kommunstyrelsen besluta 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. Detta ersätter tidigare beslut av fritidsnämnden om ett nytt badhus 
på Hertsön § 95 2013-10-02 och § 16 2014-03-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-09-26 § 291 föreslagit fullmäktige 
besluta att välja modifierat vägval Bostadsnära, att fritidsnämnden får i 
uppdrag att återkomma med förslag till utformning av ett nytt badhus på 
Hertsön, likvärdigt det som finns där idag, att Råneå badhus och 
Gammelstads badhus ska fortsättningsvis drivas och underhållas, att 
Pontusbadets renovering etapp 3 genomförs under 2017, att 
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 
2013-10-02 § 95 och 2014-03-19 § 16.

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 230 föreslagit fullmäktige bifalla 
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår att
1. fritidsnämnden får i uppdrag att utreda tillbyggnad av tävlings- och 

varmvattenbassäng intill Pontusbadet. En detaljerad åtgärdsplan ska tas 
fram för insatser vid Gammelstads badhus. Råneå badhus avvecklas i 
närtid och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med 
kostnadsberäkning på nytt badhus anpassat till aktuell besöksstatistik.

2. kostnadsbedömningar för utförande av 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.

Thomas Olofsson (L) och Sivert Mässing (MP) stödjer Anders Josefssons 
förslag.
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Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
Hertsö badhus ska byggas och drivas i kommunal regi.

Jonas Brännberg (RS) stödjer Nina Berggårds tillägg. Brännberg föreslår 
vidare bifalla kommunstyrelsens förslag med ändring av punkt 1 till 
modifierat vägval ”Idrottsstad medium” med tävlingsbassäng på Hertsön, 
samt att avslå punkt 2. 

Erland Nilsson (LPo), Samuel Ek (KD), Inger B Larsson (S), Carita Elfving 
(SD), Agim Sulaj (S), Nils Harnesk (S), Anette Asplund (KD), Margaretha 
Lindbäck (S) och Leslie Baily (SD) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Carola Lidén (C) föreslår återremittera ärendet för att ta fram en tydligare 
redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer Carola Lidéns förslag om återremiss under proposition 
och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag, Anders Josefssons 
förslag och Jonas Brännbergs förslag var för sig under proposition och finner 
att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Nina Berggårds tillägg under proposition och 
finner att fullmäktige avslår tillägget.

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 
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samtliga nämnder att frigöra resurser genom omprioritering och 
effektivisering.  

Utredningen gällande den framtida badhusverksamheten i Luleå består av tre 
huvudsakliga vägval:
 Bostadsnära
 Idrottsstad
 Koncentrera

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 
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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.

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. 

1 Program Rum för möten, strategiområde Vilja uppleva, s 24.
2 Program Ledande nordlig region, strategiområde Entreprenörskap, s 22.
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Skulle beslut tas om finansiering inom befintlig ram får det mycket stora 
konsekvenser för fritidsnämndens nuvarande verksamhet. 

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.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll § 8, 2016-01-11
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Utredning av framtida 

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

FRI Hid 2016.591
 Kommunfullmäktiges protokoll § 129, 2013-05-27
 Fritidsnämndens protokoll 2016-08-31 § 83. KLF Hid 2016.4793
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 291, 2016-09-26
 Kommunstyrelsens protokoll § 230, 2016-10-10

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-09-11

 
2017/1122-2.5.1.1

Sofia Riström

Upphandling av underhålls- och reparationsarbeten - 
elinstallationer 
Ärendenr 2017/1122-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-09-15

 
2017/919-2.5.1.1

Sabina Nilsson

Förslag till beslut om tilldelning av kontrakt avseende 
upphandling städ- och engångsmaterial
Ärendenr 2017/919-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Sabina Nilsson
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-08

 
2017/1094-2.4.3.3

Roger Ylinenpää

Medfinansiering av projektet Samverkansmiljö Vård och 
Omsorg i hemmet
Ärendenr 2017/1094-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet med 

525 tkr (175 tkr/år 2018-2020)
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska Universitet ansöker om medel för en fortsatt utveckling av 
digitala vårdtjänster.

Inom ramen för den regionala innovationsstrategin har Centrum för 
Innovation och eHälsa (EIC) tillsammans med Luleå kommun, regionala IKT-
företag samt pensionärs- och patientorganisationer under 2014 till 2016
samarbetat i projektet Digitala vårdtjänster. Huvudsyftet med projektet har 
varit att utvärdera förutsättningarna för en innovationsmiljö för digitala 
tjänster inom vård och omsorg samt testa och utvärdera ett antal tjänster som 
är baserade på kunder/brukarnas samt personalens behov och förutsättningar.
 
Detta projekt skall i samverkan utveckla, testa/verifiera och implementera nya 
produkter, processer, tjänster, organisationslösningar och boendekoncept som 
har till syfte att underlätta för en allt mer åldrande befolkning samt personer 
med funktionsnedsättning att vistas i sin hemmiljö.

Projektets totala budget uppgår till 7 521 tkr. Från Luleå kommun söks 525 tkr. 
Övrig medfinansiering är Region Norrbotten (1 050), LTU (1 510), Piteå 
kommun (300), Bodens kommun (225), Kalix kommun (150).

Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet kommer att påskynda 
utveckling och implementering av digitala vårdtjänster.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-08

 
2017/1094-2.4.3.3

Roger Ylinenpää

Roger Ylinenpää
Utvecklare

Beslutet skickas till
LTU, Kvalitet & samhällsutveckling, ekonomikontoret
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Typ EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Övre Norrland/1 Att stärka forskning,
teknisk utveckling och innovation

Sparad 2017-08-24

Mottagare Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet

1.2 Datum för projektstart 2018-01-08

1.3 Datum för projektavslut 2021-04-30

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 Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning
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Projektets övergripande mål är att genom att etablera en förankrad samverkansmiljö öka samverkan mellan
företag, vård- och omsorgsverksamhet, brukare och patienter samt forskare i syfte att utveckla innovativa
behovsdrivna produkter och tjänster för vård- och omsorgsmarknadens behov. Projektets delmål är:
- Skapa en samverkansmiljö och mötesplats dit SMF vänder sig för att samarbeta med användarna som kan
var både hälso- och sjukvårdpersonal, individer, patienter, brukare och anhöriga samt forskare.
- Skapa en mötesplats för företag och forskare så att de kan samverka och hitta teknologier med hög
innovationshöjd.
- Formen för en test och demonstrationsmiljön skall vara utredd och uppsatt för test och demonstration
- De flesta kommuner i regionen ska vara anslutna till samverkansmiljön
- En strukturerad process för systematisk behovsanalys samt att behoven hos vård- och omsorgsaktörer samt
näringsliv identifierats och väl dokumenterats
- Gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt genomförs och planeras.

Projektets mål skall nås genom en god förankring av dess mål och syfte hos företag och övriga berörda
verksamheter samt genom med en tydlig målstyrning från projektets partsammansatta styrgrupp. Projektets
målgrupper skall få regelbunden information om projektet genom tydlig strukturerad kommunikation och
informationsförsörjning styrd av projektets kommunikationsplan. Tidigare erfarenheter från liknande
satsningar och återanvändning av framgångsrika arbetsätt och modeller skall användas för att nå hållbara
resultat. Arbetssätten skall baseras på effektiva samarbetsprocesser utifrån deltagande metoder/metodik.
Dessa metoder skall kombineras med arbetssätt och verktyg för jämställdhetsintegrering, lika möjligheter och
icke-diskriminering.
De centrala aktiviteterna i projektet utöver god projektstyrning, kommunikation och resultatspridning samt
arbetssätt för effektiv samverkan är att skapa en mötesplats och en deltagande metodik för kontinuerligt
utvecklingsarbete. En mötesplats som främjar hållbar utveckling, skapar engagemang, förändrar attityder och
sätter igång tankar hos projektets målgrupp som resulterar i nya innovativa produkter och tjänster som
utvecklats och utformas efter användarnas behov. Andra viktiga aktiviteter är kontinuerliga behovsanalyser,
upprättande av test- och demonstrationsmiljö, rekrytering av fler samverkansparter samt planering och
genomförande av gemensamma utvecklingsprojekt.
Det regionala näringslivet är engagerat i projektets genomförande och i förstudiearbetet utryckt sitt behov av
samverkansmiljön via avsiktsförklaranden om medverkan. Tre företag, alla med förutsättningsskapande
kompetenser och kapaciteter för samverkansmiljön, är dessutom parter i projektet och ingår i projektets
ledning. De och övriga företag i projektets målgrupp skall medverka i projektets aktiviter med huvudmål att
utveckla fler produkter och tjänster som tillkommit via samverkansmiljöns arbete och vars utveckling
finansierats från egna och externa finansieringskällor.
Efter projekttidens slut skall de grundläggande komponenterna och strukturerna för ett långsiktigt hållbart
eko-system för utveckling av nya produkter och tjänster för vård- och omsorgsmarknadens vara etablerade i
Övre Norrland. Detta eko-system utgörs bland annat av:
- En samverkansmotor som driver en samverkansmiljön i samverkan med andra aktörer
- Ett antal av fysiska infrastrukturer, bland annat testmiljöer, som är nödvändig för utveckling av
behovsdrivna produkter och tjänster
- Etablerade lednings- och styrningsfunktioner samt regler och former för affärsutveckling mellan parter i
eko-systemet.
Projektet skall även resultera i en förankrad plan för fortsatt verksamhet. På lång sikt syftar projektet till att
öka tillväxttakten hos SMF-företag i Övre Norrland som levererar produkter och tjänster till hälso-, vård- och
omsorgsaktörer samt öka forsknings- och innovationssamverkan mellan näringsliv, akademi samt vård- och
omsorgssektorn.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer 202100-2841

2.2 Organisationsnamn Luleå tekniska universitet

2.3 Juridisk form Statliga myndigheter

2.4 Organisationens postadress Universitetsområdet Porsön

2.5 Organisationens postnummer 971 87

2.6 Organisationens postort Luleå

2.7 Arbetsställenummer 1906-5036

2.8 Arbetsställenamn Campus Luleå

2.9 Besöksadress Universitetsområdet Porsön

2.10 Postnummer 971 87

2.11 Postort Luleå
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2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?

Ja

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

Ja

2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt 5050-0495

2.15 Kontaktperson 5

Namn Per-Olof Egnell

Telefon 070-2988895

E-post per-olof-egnell@ltu.se

2.16 Projektledare 2

Namn Per-Olof Egnell

Telefon 0702988895

E-post per-olof-egnell@ltu.se

2.17 Ekonomi 3

Namn Linda Jonsson

Telefon 0920-493802

E-post linda.jonsson@ltu.se

3. Samverkansparter

Rad 1

3.1 Organisationsnummer 2220000653

3.2 Samverkanspart Norrbottens Kommuner

3.3 Juridisk form Kommunalförbund

3.4 Organisationens postadress Box 947

3.5 Organisationens postnummer 971 28

3.6 Organisationens postort Luleå

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 1927-3390

3.10 Arbetsställenamn Norrbottens kommuner

3.11 Kontaktperson 5

Namn Kajsa Myrberg

Telefon +46 70 242 72 11

E-post kajsa.myrberg@kfbd.se

3.12 Projektledare 2

Namn

Telefon

E-post

3.13 Ekonomi 3
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Namn Åsa Strurk

Telefon +46 920 20 54 06

E-post asa.sturk@kfbd.se

Rad 2

3.1 Organisationsnummer 232100-0230

3.2 Samverkanspart Region Norrbotten

3.3 Juridisk form Landsting

3.4 Organisationens postadress Robertsviksgatan 7

3.5 Organisationens postnummer 971 89

3.6 Organisationens postort Luleå

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 1954-4063

3.10 Arbetsställenamn Region Norrbottens kansli

3.11 Kontaktperson 5

Namn Karin Jones

Telefon +46 72-218 50 01

E-post karin.jones@norrbotten.se

3.12 Projektledare 2

Namn Lisa Lundgren

Telefon +46 72 534 94 26

E-post lisa.lundgren@norrbotten.se

3.13 Ekonomi 3

Namn Carina jenslid

Telefon +46 76 112 31 11

E-post carina.jenslid@norrbotten.se

Rad 3

3.1 Organisationsnummer 556732-7167

3.2 Samverkanspart Skyresponse AB

3.3 Juridisk form Övriga aktiebolag

3.4 Organisationens postadress Eriksbergsgatan 10B

3.5 Organisationens postnummer 114 30

3.6 Organisationens postort Stockholm

3.7 Är samverkansparten

momsredovisningsskyldig för projektets

verksamhet? Ja
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3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om

offentlig upphandling (LOU) eller annan

upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej

3.9 Arbetsställenummer 4587-1696

3.10 Arbetsställenamn Skyresponse Produktutveckling

3.11 Kontaktperson 5

Namn Rolf Johansson

Telefon +46 70 23 45 757

E-post rolf.johansson@skyresponse.com

3.12 Projektledare 2

Namn Rolf Johansson

Telefon +46 70 23 45 757

E-post rolf.johansson@skyresponse.com

3.13 Ekonomi 3

Namn Jorma Mobrin

Telefon +46 70 59 44 479

E-post jorma.morbin@skyresponse.com

Rad 4

3.1 Organisationsnummer 556605-9738

3.2 Samverkanspart Alkit Communications

3.3 Juridisk form Övriga aktiebolag

3.4 Organisationens postadress AURORUM 2

3.5 Organisationens postnummer 977 75

3.6 Organisationens postort Luleå

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? Nej

3.9 Arbetsställenummer 4091-2537

3.10 Arbetsställenamn Alkit Communications

3.11 Kontaktperson 5

Namn Lars-åke Johansson

Telefon +46 70 544 89 37

E-post johansson@alkit.se

3.12 Projektledare 2

Namn Lars-åke Johansson

Telefon +46 70 544 89 37

E-post johansson@alkit.se

3.13 Ekonomi 3

Namn Håkan Sparrman
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Telefon +46 70 54 28 358

E-post hakan.sparrman@alkit.se

Rad 5

3.1 Organisationsnummer 556559-6151

3.2 Samverkanspart Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

3.3 Juridisk form Övriga aktiebolag

3.4 Organisationens postadress LABORATORIEGRÄND 11

3.5 Organisationens postnummer 977 53

3.6 Organisationens postort Luleå

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? Nej

3.9 Arbetsställenummer 3791-2813

3.10 Arbetsställenamn Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

3.11 Kontaktperson 5

Namn Joakim Börjesson

Telefon +46 70 602 25 88

E-post Joakim.Borjesson@tieto.com

3.12 Projektledare 2

Namn

Telefon

E-post

3.13 Ekonomi 3

Namn

Telefon

E-post

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund
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Den demografiska utvecklingen med allt fler årsrika innebär mycket stora utmaningar för välfärden. Sveriges
Kommuner och Landsting prognostiserar att skatten bör höjas med 13 kronor fram till 2035 varav en
tredjedel kan hänföras till hälso- och sjukvården. En sådan skattehöjning är inte möjlig, istället måste hälso-
och sjukvården skyndsamt effektivisera resursutnyttjandet. Samtidigt hårdnar konkurrensen om arbetskraften
och Norrbotten är ett av de län som förutspås få allra störst relativ brist på personal inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgsaktörerna behöver möta utmaningarna och behoven genom ökad samverkan, mer
specialisering samt ökat utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Specialiseringen medför ökat behov av
tydliga effektiva processer mellan aktörerna, inbegripet invånaren/patienten/brukaren. Allt mer av vård och
omsorg kommer att ske utanför institutionerna i patientens/brukarens hem som medskapande aktör
tillsammans med andra aktörer.

I samband med att regeringen 2016 presenterade sin vision ¿År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården¿ presenterades en studie som
visade en kostnadsbesparingspotential, exkluderat socialtjänst, på 25 procent motsvarande 180 miljarder
årligen och ett totalt investeringsutrymme på 850 miljarder till och med 2025.

Det är uppkopplad medicinteknisk utrustning, appar i mobila plattformar och telemedicinska tjänster för
personer som lever med kronisk sjukdom som har den största tillväxtpotentialen. Statistikföretaget Statista
värderar den totala svenska marknaden till SEK 580 miljoner 2017 med en årlig marknadstillväxt på 16,4%
fram till 2020.

Digitaliseringen, i form av så kallad e-hälsa samt välfärdsteknologi, kan rätt nyttjad medföra att äldre och
funktionsnedsatta kan klara sin vardag bättre samt även ge ökad trygghet, självständighet och delaktighet.
Digitalisering som möjliggör nya processer och förändrade arbetssätt anses vara det viktigaste verktyget för
effektivisering av vårdens och omsorgens verksamheter. Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter när det
gäller prevention, upptäckt, diagnos och behandling. Vård- och omsorgsverksamheterna måste således
betydligt öka nyttjandegraden samt öka införandetakten.

Om arbetet inom hälsa, vård och omsorg fortsätter som idag kommer vare sig finansieringen, vårdplatserna,
personalen eller andra resurser att vara tillräckliga. Vård och omsorg kommer att behöva ta stora steg mot
mer digitalisering det närmaste decenniet, något som många andra branscher redan gjort. Det finns en stor
potential för näringslivet att vara delaktig i denna förändring.

Inom ramen för den regionala innovationsstrategin har Centrum för Innovation och eHälsa (EIC) tillsammans
med Luleå kommun, regionala IKT-företag samt pensionärs- och patientorganisationer under 2014 till 2016
samarbetat i projektet ¿Digitala vårdtjänster¿. Huvudsyftet med projektet har varit att utvärdera
förutsättningarna för en innovationsmiljö för digitala tjänster inom vård och omsorg samt testa och utvärdera
ett antal tjänster som är baserade på kunder/brukarnas samt personalens behov och förutsättningar. Slutsatsen
är att miljön är en förutsättning för att kunna accelerera arbetet med digitaliseringen och att miljön bör bestå
av ett antal delmiljöer samt en sammanhållande samverkansmotor som tillsammans med aktörerna driver
utvecklingen på strategisk och taktisk nivå. Sammantaget skapar beståndsdelarna förutsättningar för en
kraftfull innovationsmiljö som förenar näringsliv, yrkesverksamma, beslutsfattare, forskare samt pensionärs-,
anhörig- och brukarorganisationer. Dessa skall i samverkan utveckla, testa/verifiera och implementera nya
produkter, processer, tjänster, organisationslösningar och boendekoncept som har till syfte att underlätta för
en allt mer årsrik befolkning samt personer med funktionsnedsättning att vistas i sin hemmiljö.

4.2 Omvärld och samverkan
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Omvärldsanalys och kontaktsökande verksamhet pågår kontinuerligt vid EIC och sprids sedan till regionens
aktörer. Det finns ingen likande verksamhet norr om Stockholm. I Stockholmsregionen finns Stockholm
Digital Care som är ett femårigt EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora
företag i Stockholm som arbetar med välfärdsteknik. EIC har etablerat kontakt med flertalet av de
organisationer och projekt som är viktiga samarbetspartner. (a) Göteborgsregionens påbörjade satsning på ett
forsknings-, utvecklings- och innovationscenter ¿AllAgeHub¿ där aktörer inom offentlig sektor, akademi,
näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub. Centret ska vara en
katalysator där tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster främjas som underlättar för människor
oavsett ålder att vara delaktiga i samhället samt leva självständiga och trygga liv. AllAgeHub kommer att
innehålla en fysisk och virtuell inspirationsmiljö där produkter och tjänster visas upp, en lärmiljö med kurser,
seminarier och konferenser, en forskningsarena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten, en
innovationsmiljö med bland annat labb och testbäddar samt en idésluss som identifierar, fångar upp och
preciserar problem, utmaningar, lösningar och förbättringsområden från deltagande parter. (b) Västerås stads
satsning på e-hemtjänst och projektet ¿Mistel¿ som fungerar som en testbädd för företag med nya
innovationer inom äldreomsorgen. (c) SICS Swedish ICT satsning i Norrköping på Digital Health Lab i syfte
att stärka affärs- och innovationsområdet eHälsa vid Swedish ICT. Satsningar är viktiga samarbetspartner och
samverkan har redan etablerats. Vidare planerar Compare, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och
Karlstad kommun ett samverkansprojekt ¿Innovationsmiljö för digitala välfärdstjänster¿ som även kommer
att involvera både företag och andra organisationer. I övrigt finns det ett antal kommuner med kommunala
bostadsbolag som upprättat inspirations- och utbildningsmiljöer för ordinärt boenden, exempelvis Ängens
Forsknings- och Innovationslägenhet i Örebro, Motala kommuns fysiska och virtuella miljö ¿Möjligheternas
bostad¿ samt Norrköpings kommun ¿Smartoteket¿. Regionalt har EIC etablerade kontakter med
Innovationssluss Västerbotten, planerar gemensamma aktiviteter i Norrbotten med OmIN-projektet samt
kommer att söka samarbete med projekten DesignIT samt MT4North.

Det pågår en samverkan med Uleåborgsregionen och Tromsö som understöds via samarbetsavtal mellan
Region Norrbotten och Uleåborg samt samarbetsavtal mellan universiteten i Uleåborg, Luleå och Tromsö.
Dessutom satsar Luleå kommun medel på att utveckla samarbetet med Uleåborgs kommun. Universitetet i
Uleåborg, Uleåborgsregionen tillsammans med Uleåborgs kommun och Business Oulu satsar kraftfullt på
utvecklingsarbete kring digitalisering av vård- och omsorgsverksamheterna med universitetet som bas. De
har under åren byggt upp en mycket omfattande verksamhet med nätverksmotorerna Oulu Health och Centre
for Health & Technology. Inom verksamheten finns både avancerade utvecklingsmiljöer i form av
vårdavdelningar samt inspirations- och demonstrationsmiljöer vid universitetet. Utgående från de
övergripande avtalen pågår ett arbete med att hitta lämpliga utvecklingsområden inom bland annat hälsa, vård
och omsorg. Andra likande satsningar är Syddansk Sundhetsinnovation Odense samt ¿Living lab
Strandvejen¿ i Köpenhamn som testar allt från hjälpmedel till välfärdsteknologi. Snarlik verksamhet finns i
Oslo.

Regeringens vision Testbädd Sverige  syftar till att stärka förutsättningarna för att bedriva en globalt
konkurrenskraftig och kvalificerad utvecklingsverksamhet. Regeringen vill därför att fler kommuner,
landsting/regioner och myndigheter öppnar upp sina verksamheter för att testa nya lösningar tillsammans
med näringslivet. Syftet är att möta den offentliga sektorns behov av att skapa innovativa miljöer.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet
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Det finns ett bekräftat intresse från både det regionala och det nationella näringslivet om att öka samverkan
och delta i utvecklingen av en gemensam arena för utveckling av nya produkter och tjänster för den offentliga
samt privata vård- och omsorgsmarknaden. Även den ökande friskvårdsmarknaden är av intresse. EIC har
under processen med att förankra upprättandet av delmiljöerna i samverkansmiljön erhållit
avsiktsförklaringar om deltagande från både små och medelstora företag (SMF) och större företag.- Exempel
på regionala SMF är Skyresponse, Alkit Communications, Evado, Doro Care, Memorizon, Sensact, Ruffcom
och Compodium samt större nationella företag med verksamhet i regionen som Tieto Sweden Healthcare &
Welfare i Luleå och Skellefteå, MedHelp i Kalix samt Telia och Ericsson.

EIC har under 2016 och 2017 drivit ett utvecklingsarbete i syfte att etablera en hemmiljö för avancerad test
och utveckling vid universitetet samt en professionell test- och utvecklingsmiljö vid byggnation av ett nytt
vård- och omsorgsboende. I samband med utvecklingsarbetet genomfördes ett antal riktade arbetsmöten med
vård- och omsorgsaktörer, Region Norrbotten, Länsstyrelsen, kommuner, näringslivsbolag, bostadsföretag,
byggbolag, arkitekter, forskare och IKT-företag. Behovet av samverkansmiljön och delmiljöerna bekräftades
vid arbetsmötena. Det blev samtidigt uppenbart att det är ett långt tidsperspektiv med omfattande
förankringsarbete för byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende. Ett vård- och omsorgsboende som
förutom att vara brukarens hemmiljö även ska fungera som test- och utvecklingsmiljö. För den avancerade
test- och utvecklingsmiljön vid universitetet har universitetet beslutat att medfinansiera teknisk utrustning
med motsvarande 1 MSEK under förutsättning att EIC kan hitta ytterligare en medfinansieringspart under
2017.

Det är tre företag som har för avsikt att delta som part i samverkansmiljön. Dessa företag står för kunnande,
plattformar och produkter som skapar förutsättningar för att utveckla nya lösningar tillsammans med
användare (invånare/patient/brukare och personal) och andra företag samt forskare. Företagen kommer i
projektet att delta som part med kunnande och plattformar samt delta i de separata ansökningar om
utvecklingsprojekt som samverkansmiljön har som mål att göra. Övriga regionala företag kommer att vara
projektets målgrupp och delta i projektets aktiviteter och utvecklingsprojekt för nya tjänster och produkter
inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
Alkit Communications AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som arbetat länge med olika typer av
avancerade utvecklingsprojekt inom området och bidrar med ett stort kunnande och ett antal plattformar
användbara för prevention, rehabilitering och konsultation.
Skyresponse AB är ett IKT-företag som arbetar med system för distribution och hantering av larm och
avvikelser från uppkopplade produkter. Företaget bidrar med kunnande och plattform om molnbaserade
systemlösningar för larm- och händelsehantering för olika typer av uppkopplade produkter inom bland annat
vård och omsorg.
Tieto Sweden Healthcare & Welfare är ett stort IKT-företag med omfattande verksamhet,
plattformar/produkter och tjänster, inom vård och omsorg. Företaget bidrag med ett brett kunnande samt
plattformar och produkter som används för att digitalisera vård och omsorg.

4.4 EU's strategi för Östersjöregionen

Projektet har för närvarande ingen anknytning till något flaggskeppsprojekt som anges i Östersjöstrategin.
Det mål i Östersjöstrategin som projektet berör är ¿Öka välståndet¿ eftersom projektet syftar till att öka
tillväxten hos de företag som riktar in sig på vård- och omsorgsmarknaden. Projektet har också anknytning
till Östersjöstrategins policyområde ¿Innovation¿ genom att projektets syftar till att på sikt etablera ett ¿eko-
system¿/samverkansmiljö för innovation och entreprenörskap inom hälso- och sjukvård som är ett av
fokusområdena för smart specialisering i strukturfondsprogrammet för Övre Norrland.

Projektet genomförs inte med parter utanför Sverige, däremot så har EIC och Region Norrbotten regelbunden
kontakt med aktörer i Uleåborsregionen om utvecklingsprojekt inom vård och omsorg samt att företaget Tieto
har ett av sina tre stora utvecklingscentra för vård och omsorg i Uleåborg: De övriga finns i Luleå (vård) och
Skellefteå (omsorg). Företaget har beslutat att satsa på de tre orterna som centra för deras produktutveckling.
EIC och Region Norrbotten har också goda kontakter med Region Syddanmark och kommer att söka
samarbete med dem för gemensamma ansökningar baserat på samverkansmiljöns resultat. Därigenom
kommer projektet att kunna få transnationell påverkan och bidra till Östersjöstrategins mål om ökat välstånd
och innovation. Syftet med samverkansmiljön är att få en total ökad kapacitet för innovation inom området i
regionen genom bättre samverkan inom regionen och även med norra Finland och Norge. Resultaten i form
av behovsanalyser och olika utvecklingsidéer kommer att fungera som input i diskussioner för
samverkansprojekt med regioner som omfattas av Östersjöstrategin.

5. Mål och resultat
5.1 Mål
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Projektets övergripande mål är att öka samverkan mellan företag, vård- och omsorgsverksamhet, brukare och
patienter samt forskare i syfte att utveckla innovativa behovsdrivna produkter och tjänster för vård- och
omsorgsmarknadens behov.

Projektmål
¿Fler av regionens aktörer framförallt SMF, akademi, vård och omsorg ska ha börjat samverka i utveckling
av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Målet är att SMF kan utveckla, testa och
verifiera sina lösningar i nära samarbete med slutanvändare. SMF ska också genom samverkansmiljön kunna
tillägna sig behov och kunskaper om hela vård- och omsorgsprocessen. Kunskaper som behövs för att kunna
producera/leverera relevanta behovsdrivna produkter/tjänster till vården och omsorgen.
¿Bidra till en evidensbaserad praktik genom att möjliggöra nära samarbete mellan näringsliv, universitet,
FoU- miljöer, hälso- och sjukvårdspersonal, brukare och anhöriga i utvecklings-, test- och
implementeringsprocesser.

Delmål
¿Skapa en naturlig samverkansmiljö och mötesplats dit SMF vänder sig för att samarbeta med slutanvändarna
som kan var både hälso- och sjukvårdpersonal, individer, patienter, brukare och anhöriga samt forskare.
¿Skapa en mötesplats för SMF/företagen och forskarna så att de kan samverka och hitta teknologier med hög
innovationshöjd.
¿Formen för en test och demonstrationsmiljön skall vara utredd och uppsatt för test och demonstration
¿De flesta kommuner i regionen ska vara anslutna till samverkansmiljön
¿En strukturerad process för systematisk behovsanalys samt att behoven hos vård- och omsorgsaktörer samt
näringsliv identifierats och väl dokumenterats
¿Gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt genomförs och planeras.

5.2 Målgrupp(er)
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Pimära målgrupper:
Näringsliv/företag
¿Regionala SMF som idag levererar produkter och/eller tjänster i huvudsak baserade på digitala och/eller
tekniska lösningar till vård- och/eller omsorgsgivare.
¿Regionala IKT och/eller teknik-SMF som har potential och intresse av att bli leverantörer av produkter
och/eller tjänster till vård- och/eller omsorgsgivare.
¿Övriga IKT-företag som levererar produkter och eller tjänster till vård- och/eller omsorgsgivare och som är
intresserade av att samverka med regionala SMF.

Företagen behöver komma närmare den professionella och icke professionella marknaden för att bättre förstå
bakomliggande behov men också för att i samverkan utveckla, testa och utvärdera nya produkter och tjänster.
Företagen behöver också komma i kontakt med universitetets forskningsresurser för att tekniskt verifiera
produkter och tjänster samt bygga relevant evidens kring produkterna och tjänsterna så att fler på marknaden
blir intresserade. Företagen får också ökad möjlighet till externfinansiering genom närmare samverkan med
universitetets forskare. Huvudfokus för genomförda utvecklings och forskningsprojekt är hemmiljön,
exempelvis eget boende, trygghetsboende, seniorboende samt vård- och omsorgsboende, men projekten
exkludera inte professionella miljöer som hälsocentraler och sjukhus.

Personal som arbetar vid vård- och omsorgsgivare
Personalen behöver precisera och konkretisera sina behov av att effektivisera verksamheten till företagen
samt utveckla sin kompetens och förståelse om hur digitaliseringen kan påverka arbetssätt och skapa mer
värde i vård och omsorg. Vård- och omsorgspersonalen behöver också innovativa utvecklingsarenor där de
tillsammans samt med företag och patienter/brukare samt forskare kan diskutera behov och möjliga lösningar.

Regionala patient- och pensionärsorganisationer samt enskilda individer
Projektet Digitala vårdtjänster visade tydligt på målgruppens intresse av att medverka i utveckling och
utvärdering av nya lösningar samt behovet från målgruppen av gemensamma arenor för att lära och uppleva
vad som idag finns tillgängligt och vad som kan vara möjligt i framtiden. Därigenom kommer målgruppen att
kunna bli en ännu bättre kravställare på nya produkter och tjänster.

Forskare vid universitet
Forskare och forskarstudenter har behov av att komma närmare företagen, vård- och omsorgs-personal samt
patienter och individer. Genom samverkansplattformen kan de tillsammans dels skapa fler forsknings- och
utvecklingsprojekt, dels få förutsättningar för att skapa ännu mer verklighetsnära utbildningar, och sprida
kunskap samt öka omvärldskunskapen.

Sekundär målgrupp:
Angränsande projekt och organisationer
Det finns ett antal angränsande projekt i regionen exempelvis DesignIT och MT4North samt Skellefteå
kommuns och universitetets satsning på ¿Samhällsutveckling med säker IoT och öppna data,(SSiO)¿ som
samverkansmiljön skall ha kontinuerliga kontakter med för att se på vilket sätt projekten kan samverka med
varandra. Samverkan skall också sökas med andra organisationer i det innovationsstödjande systemet i
regionen som IUC Norrbotten, Almi Nord, Uminova Innovation och LTU Business.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
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Projektets förväntade resultat och nytta efter projekttidens slut är de grundläggande komponenterna och
strukturerna för ett långsiktigt hållbart eko-system för utveckling av nya produkter och tjänster för vård- och
omsorgsmarknadens är etablerade. Dessa komponenter utgörs av:
¿En samverkansmotor som driver en samverkansmiljön i samverkan med andra aktörer (näringsliv, akademi,
vård och omsorg, patienter/brukare och anhöriga)
¿Ett antal av de fysiska infrastrukturer, bland annat avancerade och professionella testmiljöer, som är
nödvändig för utveckling av behovsdrivna produkter och tjänster är etablerade och i funktion
¿Lednings- och styrningsfunktionerna med erforderliga arbetssätt för samverkansmiljön är etablerad
¿Formerna samverkan enligt quadruple helix samt arbetssätt och avtal för affärsutveckling mellan parter är
etablerade

Genom samverkansmiljöns fokus på nyttjandet av digitaliseringens möjligheter för vård och omsorg samt
genomförande av affärsdrivna utvecklingsprojekt har SMF och forskare i Övre Norrland ökat sin
konkurrenskraft. Förutsättningarna för ökad forsknings- och innovationsverksamhet mellan akademi,
näringsliv och samhället inom vård och omsorgssektor i Övre Norrland har upprättats och ett antal
utvecklingsprojekt har påbörjats.

Olika former av distans- och mobilitetslösningar har en stor potential inom prevention, diagnos, behandling
och rehabilitering. Genom digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg kommer antalet fysiska resor
för både vård- och omsorgstagare samt personal att minska. Projektet bidrar till effektiverare processer och
bättre resursutnyttjande av både personalresurser och material. På så sätt skapar projektet förutsättningar för
en bättre miljö.

Vård och omsorgssektorn är för de flesta yrkesrollerna starkt kvinnodominerad medan det i IT-sektorn råder
en stark mansdominans. Flera studier har också visat att själva vården och omsorgen är ojämlik där män i
högre utsträckning får mer vårdresurser än kvinnor vid samma situation. Detta projekt använder sig av
strukturerade modeller för jämställdhetsintegrering samt lika möjligheter och icke-diskriminering vid
organisering, behovsinventeringar, beslutsprocesser, planering och genomförande av utvecklingsprojekt samt
uppföljning. Som resultat har projektet dels förankrat hållbarhetsperspektivet bland deltagande aktörer samt
upprättat utvecklingsprojekt som har större möjlighet till framgång.

5.4 Förväntade effekter på lång sikt

Syftet med projektet är att öka tillväxttakten hos SMF-företag i Övre Norrland som levererar produkter och
tjänster till hälso-, vård- och omsorgsaktörer samt öka forsknings- och innovationssamverkan mellan
näringsliv, akademi samt vård- och omsorgssektorn. Det uppnås genom att etablera en icke vinstdrivande
neutral samverkansmiljö och plattform. Samverkansmiljöns styrning och arbetssätt säkerställer att såväl
näringslivets som vård- och omsorgsaktörernas, forskningens samt civilsamhällets bidrag och nytta och
behov tas i beaktande vid utveckling och test av nya produkter och tjänster. Samverkansmiljön skall genom
behovs- samt verksamhetsanalyser och olika utvecklingsforum via gemensamma utvecklingsprojekt
stimulera nya och befintliga företags utveckling av behovsdrivna tjänster och produkter inom hälso- och
sjukvård samt omsorg. Invånare/patienter/brukare och anhöriga samt hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal,
skall vara delaktiga i hela utvecklingsprocessen eftersom lösningarna behöver utgå från användarna och deras
behov. Strukturerade utvecklingsprocesser säkerställer att omvärldskunskapen ökar bland projektets aktörer
samt en ökad träffsäkerhet i produkt- och tjänsteutvecklingen för näringslivet. Genom nära samverkan mellan
aktörerna stärks den tillämpade forskningens möjligheter till kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning,
utveckling och möjligheter till externfinansiering. Genom skapande av gemensamma arenor för att utveckla
behov och idéer upprättas tydligare kanaler för behovsdriven utveckling.

Under projekttiden skall en partssammansatt strategigrupp bland annat arbeta med att säkerställa finansiering
av samverkansmiljön efter projekttidens slut. De bakomliggande utmaningarna och behoven inom vård och
omsorg kommer att vara aktuella under lång tid och de offentliga medfinansiärernas satsning på en
samverkansmiljö inom området bedöms vara långsiktig. Förutom säkerställande av långsiktig finansiering
skall parterna i samverkansmiljön efter projekttidens slut, tillsammans med företag, forskare och andra
organisationer bedriva utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt som utnyttjar de delmiljöer som
samverkansmiljön har som mål att upprätta och som i projektgenomförandet utnyttjar samverkansmiljön som
resurs. EIC kommer efter projekttiden att vara ansvarig för att de upprättade strukturerna och arbetssätten
under projekttiden fortsätter att användas och utvecklas.
Projektets strategi att integrera jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering med de arbetssätt och
verktyg som tagits fram i tidigare utvecklingsprojekt, exempelvis SATIN, kommer att stärka kopplingarna
mellan två mans- respektive kvinnodominerande näringar.

Digitaliseringens möjligeter till minskade transporter kommer långsiktigt att minska områdets miljöpåverkan
med lägre utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kommer projektet att bidra till både ökad sysselsättning hos
medverkande IKT-företag samt ökad forskningsverksamhet inom området.
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6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

Projektet kommer att bemannas med anställd personal hos parterna. Respektive part kommer att ansvara för
sin del vid upphandling av externa tjänster och säkerställa att upphandlingen följer LOU. Projektets enda
kända upphandling gäller universitetets upphandling av externa tjänster för funktionen uppföljning och
utvärdering. Upphandlingen kommer att ske i samverkan med universitetets upphandlingsenhet.

Styrgrupp ¿ Övergripande ansvar för att godkänna planer/aktiviteter i projektet samt säkerställa projektets
förankring i sin respektive organisation. Ansvar för prioritering av utvecklingsprojekt. Består av en
representant från varje projektpart.

Strategigrupp ¿ övergripande ansvar för projektets långsiktiga samverkans- och utvecklingsarbete. Syftet med
strategigruppen är att se till att projektet når sin vision både när det gäller finansiering och
verksamhetsinnehåll för fortsatt verksamhet och utveckling. Består av representanter från företag, Region
Norrbotten, Norrbottens kommuner, IUC Norr och Luleå tekniska universitet/EIC

Utvecklingsgrupp ¿ Bidrar med sin kompetens och nätverk inom respektive ansvarsområde. Bistår
projektledaren med att operativt realisera mål och de beslut som fattas av styr- och strategigrupp. Förstärker
förankringen av projektet och fungerar som en informationsförmedlare för projektet. Består av
projektkoordinatorerna, delprojektledare för varje deltagande företagspart i projektet, projektets
kommunikatör samt representanter från patient och brukarorganisationer

Projektledare ¿ Projektet leds av en projektledare vid EIC som planerar, leder, styr, samordnar och
koordinerar projektet.

Projektkoordinatorerna ansvarar generellt för: kommunikationen till koordinator, delprojektledare,
projektledare samt patient- och brukarorganisationerna och ingår i utvecklingsgruppen.

Projektkoordinator företag och forskare ¿ anställd vid EIC leder, samordnar, förankrar, koordinerar och
bygger nätverk med/för regionens företag samt med universitetets forskare så att de aktivt kan delta i alla
relevanta aktiviteter i projektet.

Projektkoordinator vård ¿ anställd vid EIC som leder, samordnar, förankrar och koordinerar
vårdverksamheterna, i huvudsak Region Norrbotten och omsorgsorganisationerna samt
patientorganisationerna så att de aktivt kan delta i alla relevanta aktiviteter i projektet.

Projektkoordinator omsorg ¿ anställd vid Norrbottens kommuner som leder, samordnar, förankrar och
koordinerar omsorgsorganisationerna (i huvudsak kommunerna i regionen) samt brukarorganisationerna så
att de aktivt kan delta i alla relevanta aktiviteter i projektet.

Delprojektledare Region Norrbotten, ansvarar för att koordinera projektet med övrig verksamhetsutveckling
vid Region Norrbotten samt att upprättande av utvecklingsprojekt följer fastställda beslutsprocesser samt
följer de strategier och regelverk som finns gällande teknikval.

Delprojektledare Tieto. Ansvarar för expertkompetens om verksamhetssystem (exempelvis journalsystem)
inom vård och omsorg. Ansvarar för att leda, förankra, samordna, och koordinera arbetet i den egna
organisationen och vid enskilda utvecklingsprojekt. Ansvarar för kommunikation om samverkansmiljön
internt i sin egen organisation samt spridning externt. Ingår i utvecklingsgrupp.

Delprojektledare Alkit. Ansvarar för expertkompetens inom nationella riktlinjer och strategier för digitala
lösningar för invånare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. I övrigt samma ansvar som
delprojektledare Tieto för sitt företag.

Delprojektledare Skyresponse. Ansvarar för expertkompetens inom plattformar för larm- och
händelsehantering av uppkopplade produkter och tjänster.  I övrigt samma ansvar som delprojektledare Tieto
för sitt företag.

6.2 Arbetssätt
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Projektet skall drivas med en tydlig målstyrning och med hjälp av LTUs projektmodell.  Modellen har väl
definierade faser, beslut, roller, mallar, checklistor och termer. Arbetssätten kommer att följa de beprövade
rutiner som upparbetats mellan LTU, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner och som använts i
liknande sammanhang. I dessa rutiner återfinns återkommande rapporteringar och redovisningar till
organisationernas politiska ledningar och verkställande ledningar. Styrgruppen i projektet ansvarar och
möjliggör att projektet styr mot rätt mål, levererar efterfrågat resultat och använder resurser enligt plan.
Miljö, jämställdhet samt lika möjligheter och icke diskriminering är viktiga kriterier i arbetssättet. Projektet
arbetar därför med SATIN-projektets verktygslåda för jämställdhetsintegrering. Syftet med verktygslådan är
att ge konkreta tips på hur projekt kan arbeta med jämställdhetsintegrering.

För att nå projektets mål kommer deltagande metoder/metodik och samarbetsprocesser vara det centrala
arbetssättet. När dessa metoder kombineras med metoder för jämställdhetsintegrering ökar dessutom
möjligheten till hållbar förändring.

Strukturerad kommunikation och informationsförsörjning samt en väl fungerande styrgrupp är också centralt
för att nå projektets mål. Kommunikationsplanen som skall upprättas är därför ett viktigt styrdokument i
projektet. Projektet kommer att ha resurser som kontinuerligt arbetar med kommunikation och
resultatspridning förutom projektledaren som ansvarar för kommunikationen med styrgrupp, strategigrupp,
utvecklingsgrupp projektkoordinatorer och delprojektledare.

Projektet är uppdelat i 15 arbetspaket (aktiviteter). 1.) Utvärdering och lärande 2.) Extern kommunikation och
resultatspridning 3.) Uppstartsfas 4.) Projektledning 5.) Utreda former för samverkansmiljön 6.) Etablera och
verifiera processmodell 7.) Etablera test- och demonstrationsmiljö 8.) Test och demonstration 9.) Rekrytera
aktörer 10.) Samverkansprojekt 11.) Behovsanalys 12.) Ta fram modell för planerad, strukturerad samverkan
13.) Verifiera och utvärdera samverkansmodell 14.)Plan för fortsatt samverkan 15.) Avslutsarbete

Aktivitet 5, 6, 10, 12, 13 och 14 syftar till att skapa en mötesplats och en strategisk deltagande metodik för
kontinuerligt utvecklingsarbete. En mötesplats som främjar hållbar utveckling, skapar engagemang, förändrar
attityder och sätter igång tankar mellan relevanta aktörer. Så att produkter och tjänster utformas efter behoven
och motsvarar användarnas behov.

Aktivitet 5, 6, 7 och 8 syftar till att systematisera och effektivisera, utveckling, test och utvärdering, samt
nyutveckling av kommersialiserbara produkter och tjänster med avseende på funktion och värde för
användare och företag.

Projektets parter har alla tidigare erfarenheter från de aktiviteter och områden som projektet omfattar. Dessa
erfarenheter kommer att utgöra en grund för projektets genomförande och förmåga att leverera resultat.

7. Aktiviteter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2018-01-03 2021-04-30 1 115 000 Kommunikationsplan ska upprättas i inledningen av projektet.
Kommunikationsplanen ska innehålla bakgrundsbeskrivning,
nulägesanalys, strategi, syfte, mål, målgrupper, avgränsningar,
ansvarsfördelning, aktivitets- och tidplan samt budskap och
medieval.

Ta fram internt och externt informationsmaterial

Information om projektet ska finnas på EIC:s hemsida
alternativt via separat länk till projektet.

Informationen på webben ska innehålla information riktad till
projektets målgrupper, tänkbara framtida
samarbetspartners/kunder samt allmänhet.

Spridning och marknadsföring kommer också att ske genom
deltagande på möten och konferenser, nationellt och
internationellt

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2021-01-10 2021-04-30 220 000 Avsluta projektet

Sammanställa projekterfarenheter- slutsatser inför kommande
ansökningar
Slutrapportera projekt och effektmål
Slutrapportering
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2018-01-08 2020-12-18 620 000 Fastställa uppföljnings- och utvärderingskriterier.

Upphandling av löpande utvärderare. Kontinuerlig utvärdering
och lärande

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
3. Uppstart 2018-01-08 2018-06-29 540 000 Skapa en organisationsstruktur för en fungerande

projektledning och styrgrupp.

Analysera och besluta hur/vilka delar av SATIN- projektets
Verktygslåda för jämställdhetsintegrering som skall användas
i projektet

Skapa/ ta fram gemensamt målbild/vision med/för alla aktörer
i samverkansmiljön

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
4. Projektledning 2018-01-08 2021-04-30 2 455 000 Koordinering av projektets aktiviteter

Projektadministration
Omvärldsbevakning
Upphandling
Uppföljning

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
5. Utreda former för
samverkansmiljön

2018-03-04 2018-09-02 348 000 Utreda de ekonomiska, etiska och juridiska förutsättningarna
för en nära samverkan mellan näringsliv, kommuner, hälso-
och sjukvården, forskare, berörda professioner, slutanvändare,
för samverkan och test i de olika miljöerna. Dvs. ta fram
underlag för en processmodell.

Framtagning av förslag till avtal som reglerar hantering av
immateriella rättigheter och sekretess

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
6. Etablera och verifiera
processmodell

2018-09-02 2019-03-28 230 000 Skapa processmodell och arbetssätt för testverksamhet utifrån
det underlag som har tagits fram i aktivitet ¿Utreda former för
samverkan¿
En tydlig modell som beskriver processer och arbetssätt för
hur samverkansmiljön ska drivas.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
7. Etablera test och
demonstrationsmiljön

2018-09-02 2019-12-19 1 390 000 Etablera/installera:
¿Skalbar öppen teknisk infrastruktur
¿Plattformar för insamling, bearbetning och
publicering/distribution/tillgängliggörande av data
¿Verksamhetssystem för presentation, analys/konsumtion av
data.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
8. Test och demonstration 2019-01-13 2020-12-18 1 418 000 Befintliga och nya produkter/tjänster som tagits fram i

samverkan ska testas och demonstreras utifrån den
processmodell, som tagits fram.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
9. Rekrytera fler aktörer 2018-09-01 2020-12-18 210 000 Ta fram modell för ¿medlemskap¿ och deltagande av fler

aktörer.  Samverkansmiljön behöver inkludera fler aktörer
såsom Kommuner, privata vård och omsorgsgivare samt andra
nationella och internationella aktörer.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
10. Etablera
samverkansprojekt

2018-09-01 2020-12-18 1 830 000 Samverkansmiljön ska anordna och stimulera
gränsöverskridande interaktion mellan alla aktörer för att
skapa gemensamma projektansökningar och
utvecklingsprojekt som i slutändan stimulerar regional
utveckling och tillväxt. Ansökningar skall skickas till
nationella och internationella finansiärer som Vinnova, Forte,
Vetenskapsrådet och Horizon 2020 men även egenfinansiering
från parterna och målgrupp kan ske.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
11. Behovsanalys 2018-04-02 2020-12-18 1 610 000 Behovsinventering, workshops och dialogmöten, med SME,

vård och omsorg, brukar- och patientorganisationer för att ta
fram fokusområden.
Ett underlag tas fram för att mer detaljerat se vilka behov,
krav och förväntningar som finns hos de deltagande aktörerna.
Behovsinventeringen skall vara systematisk och återkomma
regelbundet och inte vara en engångsföreteelse.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
12. Ta fram modell för
strukturerad och planerad
samverkan

2018-04-01 2018-09-02 240 000 Kartlägga befintliga grupperingar/ forum/arbetssätt,
strategiska och verksamhetsbaserade hos deltagande parter
och regionen och hur de korrelerar med varandra och
projektet.
Utifrån kartläggning inrätta en hållbar, långsiktig strukturerad
process för samverkan. En process där nya
produkter/tjänster/projekt kan skapas i samverkan med alla
parter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
13. Verifiera och utvärdera
samverkansmodell

2018-09-02 2020-12-18 350 000 Verifiera och justera processen för samverkan under
projekttiden.
Utreda/välja metod för utvärdering.
Utvärdera samverkansmodell

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
14. Plan för fortsatt
samverkan

2020-01-12 2020-12-18 260 000 Utarbeta en plan för en fortsatt hållbar långsiktig
samverkansmiljö och fortsatt finansiering av
samverkansmiljön

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

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 15 företag Projektet kommer via dess

behovsanalyser visa på
områdets behovsbild och
möjliga existerande och
potentiella lösningar.
Deltagande företag
kommer närmare
marknaden och får
möjlighet till fler affärer
och gemensamma
utvecklingsprojekt.

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

5 företag Projektet skall
sammanföra universitetets
forskningskompetens med
företagens behov av att
identifiera, utveckla och
verifiera ny produkter och
tjänster

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

1 276 586 SEK Indikatorn är tolkad som
summan av den privata
kontanta medfiansieringen
som projektets
företagsparter bidrar med

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

5 företag Samverkansmiljön
kommer att sammanföra
företag som verkar i andra
branscher med vård- och
omsorgssektorn. Företag
kommer att möta behov
från forskare, brukare-
och patientorganisationer
samt personal som
möjliggör nya produkter
och tjänster.

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

15 företag Projektet skall inte ge ge
stöd i form av direkt
finansiell överföring utan
upprättar en
samverkansmiljö med
potential till
utvecklingsprojek och
affärer för företagen

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

9. Budget
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Kostnadstyp 2018 2019 2020 2021 Totaler
Personal 2 115 468 2 189 508 2 251 624 184 155 6 740 755

 - Projektledare
Luleå tekniska
universitet
(LTU) 55 000 kr/
mån 50%

341 550 353 504 365 877 126 228

 - Koordinator
vård och
medborgare
LTU, 45 000 kr/
mån 50%

285 660 295 658 306 006 0

 - Kommunikatör
LTU, 32 300
kr/mån, 25%

100 292 103 802 107 435 37 065

 - Koordinator
forskare/ företag
LTU, 55 000 kr/
mån 50%

341 550 353 504 365 877 0

 - Controller
LTU 30 300 kr/
mån 15%

56 449 58 425 60 469 20 862

 - Projektledare
Norrbottens
kommuner 55
000 kr/ mån 50%

341 550 353 504 365 877 0

 - Controller
Norrbottens
kommuner 35
000 kr/ mån 5%

34 155 35 350 36 588 0

 - Projektledare
Region
Norrbotten, 53
050 kr/ mån 20%

131 776 136 388 141 162 0

 - Controller
Region
Norrbotten, 38
250 kr/ mån, 3%

14 252 14 751 8 856 0

 - Projektledare
Tieto, 50 000 kr/
mån, 44%

273 240 282 803 292 702 0

 - Controller
Tieto, 35 000 kr,
2%

21 735 22 496 24 600 0

 - Projektledare
Alkit
Communications
, 55 000 kr/ mån,
11%

75 141 77 771 80 493 0

 - Controller
Alkit
Communications
, 35 000 kr/ mån,
2%

8 694 8 998 3 936 0

 - Projektledare
Skyresponse, 60
000 kr/ mån,
11%

81 972 84 841 87 810 0

 - Controller
Skyresponse, 30
000 kr/ mån, 2%

7 452 7 713 3 936 0

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

258 000 240 000 220 000 77 000 795 000
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 - Extern
kontrollant/
följeforskare

110 000 110 000 140 000 0

 - Revisor 0 0 0 60 000

 - Trycksaker,
informationsmat
erial

50 000 100 000 50 000 0

 -
Mediaproduktion

80 000 10 000 10 000 10 000

 - Projektrum 18 000 20 000 20 000 7 000

Resor och logi 205 000 215 000 215 000 10 000 645 000

 - Resor
nationellt (resa,
logi)

85 000 95 000 95 000 5 000

 - Resor
internationellt
(resa, logi

20 000 20 000 20 000 0

 - Konferenser
(konferensavgift
er, resor, logi)

100 000 100 000 100 000 5 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

 - Extern
lokalhyra vid
konferenser och
möten

20 000 20 000 20 000 20 000

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0 0 0

Schablonkostnad
er

1 435 928 1 486 184 1 528 898 131 147 4 582 157

 -
Lönebikostnader
42,68%

902 882 934 482 960 993 78 597

 - Indirekta
kostnader, 20%
för LTU och
15% för övriga
parter

533 046 551 702 567 905 52 550

Enhetskostnad 0 0 0 0 0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0 0

Summa,
faktiska
kostnader

4 034 396 4 150 692 4 235 522 422 302 12 842 912

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

4 034 396 4 150 692 4 235 522 422 302 12 842 912

Finansiär Beskrivning 2018 2019 2020 2021 Totaler
Offentlig
kontantfinansi
ering

1 603 053 1 647 758 1 682 907 211 151 5 144 869
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 - Luleå
Tekniska
Universitet

Anslag och
bidrag

405 018 434 742 459 645 211 151

 - Kommuner vet ej 400 000 400 000 400 000 0

 - Region
Norrbotten

vet ej 350 000 350 000 350 000 0

 - Norrbottens
kommuner

vet ej 320 732 331 520 342 686 0

 - Region
Norrbotten

vet ej 127 303 131 496 130 576 0

Privat
kontantfinansi
ering

414 143 427 588 434 854 0 1 276 585

 - Tieto 249 500 257 970 267 818 0

 - Alkit
Communicati
ons

83 779 86 186 84 266 0

 - Skyresponse 80 864 83 432 82 770 0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

2 017 196 2 075 346 2 117 761 211 151 6 421 454

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

2 017 196 2 075 346 2 117 761 211 151 6 421 454

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

2 017 200 2 075 346 2 117 761 211 151 6 421 458

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

39,73 % 39,7 % 39,73 % 50 % 40,06 %

Andel privat
finansiering

10,27 % 10,3 % 10,27 % 0 % 9,94 %

Total
finansiering

4 034 396 4 150 692 4 235 522 422 302 12 842 912

Sökt belopp 6 421 458
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9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? Nej

Om ja, belopp

Om ja, motivering

9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 Budget samverkansmiljö webbid 1000014940.xlsm.xlsx Projektbudget i Tillväxtverkets mall

2 Bilaga Riskanalys webbid 1000014940.xlsx Riskanalys i Tillväxtverkets mall

3 Bilaga Upphandling LTU webbid 1000014940.1.xlsx Preliminär upphandlingsplan för LTU i Tillväxtverkets mall

4 Bilaga 1 medfinansieringsintyg LTU webbid 1000014940.pdf Firmateckningsbevis LTU, Johan Sterte

5 Missiv LTU Inskannat webbid 1000014940.pdf Medfinansieringintyg LTU

6 Bilaga Firmateckningsbevis LTU  Webb_ID 1000014940.pdf Missiv LTU

Signatur
Saknas
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Instruktion budgetmall

Mallen är ett arbetsverktyg för att underlätta registreringen av budget i Min ansökan.
Den kan även användas vid begäran om budgetändring i ett beslutat projekt, eftersom den funktionen inte är implementerad i Min ansökan än.

Alla registreringar görs i de vita cellerna, i de tonade cellerna är det inte möjligt att göra registreringar utan där görs automatiska beräkningar.
Exempel på vilken detaljnivå kostnads- och finansieringsbudgeten ska göras finns här:
EU-webben/Ansöka/Att skriva en ansökan/Budget

Lägga till ytterligare rader
Om ni behöver lägga till ytterligare rader i mallen, ta bort excelbladets skydd  under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ni behöver då
kontrollera att formler som t ex automatiska summeringar och liknande fortfarande stämmer.

Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet
Om ni är ett samverkansprojekt där procentsatsen för indirekta kostnader varierar mellan parterna. Ta bort excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd"
(lösenord behöver ej anges). Ange framräknat belopp för indirekta kostnader direkt i cellerna på rad 32.

Intäkter
Kommer ni ha intäkter anger ni dem som positiva belopp.
Summa intäkter kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.
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2(2)

Projektnamn: Samverkansmiljö Vård och Omsorg i Hemmet

Ärende-ID: 1000016525 Ange procent för indirekta kostnader: 20%

Kostnader 2018 2019 2020 2021 Totalt Medfinansiering 2018 2019 2020 2021 Totalt
Personal 1 125 501 1 164 893 1 205 664 184 155 3 680 213 Offentlig kontantfinansiering 1 155 018 1 184 742 1 209 645 211 151 3 760 556
Projektledare Luleå tekniska universitet (LTU) 50% 341 550 353 504 365 877 126 228 1 187 159 Luleå tekniska universitet 405 018 434 742 459 645 211 151 1 510 556
Koordinator Vård och medborgare LTU 50% 285 660 295 658 306 006 0 887 324 Luleå Kommun 175 000 175 000 175 000 0 525 000
Kommunikatör LTU 25% 100 292 103 802 107 435 37 065 348 594 Piteå Kommun 100 000 100 000 100 000 0 300 000
Koordinator forskare/ företag LTU 50% 341 550 353 504 365 877 0 1 060 931 Bodens Kommun 75 000 75 000 75 000 0 225 000
Controller LTU 15% 56 449 58 425 60 469 20 862 196 205 Kalix Kommun 50 000 50 000 50 000 150 000

0 Region Norrbotten 350 000 350 000 350 000 0 1 050 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 Offentliga bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 Total offentlig finansiering 1 155 018 1 184 742 1 209 645 211 151 3 760 556

Extern sakkunskap och externa tjänster 258 000 240 000 220 000 77 000 795 000 Privat kontantfinansiering 0 0 0 0 0
Extern kontrollant/ följeforskare 110 000 110 000 140 000 0 360 000 0
Revisor 0 0 0 60 000 60 000 0
Trycksaker, infomaterial 50 000 100 000 50 000 0 200 000 0
Mediaproduktion 80 000 10 000 10 000 10 000 110 000 0
Projektrum 18 000 20 000 20 000 7 000 65 000 0

0 0
Resor och logi 105 000 115 000 115 000 10 000 345 000 0
Resor nationellt 30 000 40 000 40 000 5 000 115 000 0
Resor internationellt 20 000 20 000 20 000 0 60 000
Konferenser 55 000 55 000 55 000 5 000 170 000
Investeringar, material och externa lokaler 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
Extern lokalhyra vid möten och konferenser 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Privata bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Schablonkostnader 801 537 829 590 858 626 131 148 2 620 900 0
Lönebikostnader 480 364 497 176 514 577 78 597 1 570 715 Total privat finansiering 0 0 0 0 0
Indirekta kostnader 321 173 332 414 344 048 52 550 1 050 186 Summa medfinansiering 1 155 018 1 184 742 1 209 645 211 151 3 760 556
Investeringar i portföljbolag 0 0 0 0 0

0
Enhetskostnader 0 0 0 0 0 Stöd 2018 2019 2020 2021 Totalt

0 Europeiska regionalfonden 1 155 020 1 184 741 1 209 645 211 152 3 760 557
0
0

Summa kostnader 2 310 038 2 369 483 2 419 290 422 303 7 521 113 Summa total finansiering 2 310 038 2 369 483 2 419 290 422 303 7 521 113
Intäkter 0 0 0 0 0

0
0

Summa faktiska kostnader 2 310 038 2 369 483 2 419 290 422 303 7 521 113
Offentliga bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0 Sammanställning

0 0 0 0 0 Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader 50,00%

0 0 0 0 0 Stödandel (EU-medel) av total finansiering 50,00% EU:s stödandel ska vara minst 30 %, maximal finansieringsgrad framgår av programmet, inget program har högre finansieringsgrad än 50 %

0 0 0 0 0 Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 50,00%

0 0 0 0 0 Andel privat finansiering 0,00%

0 0 0 0 0 Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering 0,00%

0 0 0 0 0
Privata bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Summa bidrag i annat än pengar 0 0 0 0 0

Summa totala kostnader 2 310 038 2 369 483 2 419 290 422 303 7 521 113

Varav kostnader för socialfondsaktiviteter 0
Varav kostnader för akt. utanför pgm.området 0
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-12

 
2017/1068-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av Norrbottens mässa i Ung Företagsamhet 
(UF)
Ärendenr 2017/1068-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 225 tkr till Entreprenörskap på 

riktigt – Ung Företagsamhet,
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

(2017).

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet ansöker om 150 tkr från att Luleå kommun för den 
regionala mässan Entreprenörskap på Riktigt - Norrbottens mässa i Ung 
Företagsamhet (22/2 2018). Därutöver ansöker UF om 75 tkr för kostnader vid 
prisutdelningen  ex underhållning som tilltalar målgruppen samt 15 tkr för 
banderoll över storgatan.

2017 var mässan i Piteå, 388 UF-eleverna från hela Norrbotten ställde ut totalt 
124 UF-företag och drygt 3000 besökare besökte mässan. 

Beslutsunderlag
 Ansökan

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Ung Företagsamhet, kvalitet & samhällsutveckling, ekonomikontoret
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 Entreprenörskap på riktigt 2018 

Ansökan om att Luleå Kommun är värd för den regionala mässan 

Entreprenörskap på Riktigt - Norrbottens mässa i Ung Företagsamhet 

2017 var Entreprenörskap på riktigt på Skoogs Arena i Piteå. De 388 UF-eleverna från 

hela Norrbotten ställde ut totalt 124 UF-företag och sålde sina varor och tjänster och 

deltog samtidigt i ett antal tävlingar. Drygt 3000 besökare besökte mässan. Den 

regionala mässan genererar även mycket uppmärksamhet i media. Åtta av de 

vinnande UF-företagen gick efter mässan vidare till att ställa ut på SM i Ung 

Företagsamhet. 

2018 ser vi att Entreprenörskap på riktigt är i Luleå den 22 februari. 

Preliminärt schema enligt nedan. 

07.00-10.30  Eleverna bygger montrar 
10.30-11.0  Invigning 
11.00-18.00 Mässan öppen 
18.00-19.00 Prisutdelning och underhållning  
19.30  Avslut och rivning av montrar 

 

Succébidrag (kostnad 150tkr) 

• Se bilaga 1  

 

Banderoll/skyltar som exponerar varumärket Luleå (15tkr) 

- Banderoll över Storgatan/Smedjegatan, montering och nedtagning 

- Eventuella skyltar 

 

Möjligheter till extra exponering för Luleå Kommun  

(kostnader om max ca 75tkr) 

• Värd prisutdelningsmingel  

- Snacks 

- Underhållning som tilltalar målgrupp, ex. lyfta BD Pop-artister och 

Exiled dance crew. 

- Scen, ljud och ljus 
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- Dekoration 

- Dokumentation (ex. i Piteå gjordes liveintervjuer samt fanns drönare 

som filmade i mässlokalen vilket streamades på webben)  
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Bilaga 1.  

Vad innebär det att vara värd för regionala mässan  

Värdkommunen går in med ett succébidrag på 150 000kr, det innebär att om mässan 

gör ett positivt resultat så får kommunen tillbaka överskottet av pengarna. Utöver 

detta finns det några grundläggande förutsättningar som måste finnas på orten för att 

mässan ska kunna arrangeras. 

Grundförutsättningar 

Lokal (städade och redo för inflyttning) 

• Mässhall (ca 1500kvm i ett plan) 

• Grupprum ca 6st (Juryrum 4 st, Lärarrum, Personalrum) 

• Kansli och infodisk 

• Wifi 

• Garderob (ev. garderobslösning) 

• Toaletter inkl. tvål, toalettpapper och torkhanddukar 

• Sophantering i anslutning till mässhallen (monterrivning, bortforsling) 

• Boende för elever (ca 200st) 

• Ansvarig projektledare från kommunen 

• Lokala marknadsföringskanaler – informera om UF-mässan till boende på 

orten och näringsliv 

• Nyckelband, cirka 400  

• Lokal prägel kring mässan och annat som lyfter fram ortens varumärke 

(Ex. på saker som gjorts tidigare; banderoll över gågatan som marknadsför 

mässan, Luleå-ballonger och vimplar vid invigning, rama in entrén med Luleå 

känsla, kampanj för att locka besökare osv.)  
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-12

 
2017/935-3.5.1.1

Maria Bergman

Finansiering av Go Millennials 2018-2019
Ärendenr 2017/935-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 407 tkr till projekt 

Go Millennials.
2. Medel anvisas från anslaget för EU medfinansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Go Millennials är en brygga mellan pågående utvecklingsprojekt Go Business 
Tjänsteinkubator och ett planerat projekt som förmodligen kommer att 
inkludera även en virtuell inkubator. 

Go Millennials delmål är att
 Stimulera små företag att kommersialisera sina utvecklingsidéer,
 Utveckla former så att företag i alla branscher har samma 

förutsättningar att ta del av risk-, låne- och utvecklingskapital för att 
kunna utvecklas och växa i länet (Mikrolån),

 Stimulera nya tjänstenäringar att utvecklas. 

Projektet erbjuder support till både kvinnor och män. Ca 60 procent av dem 
som deltog i föregående projekt var kvinnor. 

Projektägare är Piteå Science Park AB. Från Luleå kommun söks 407 tkr. 
Projektets budget uppgår till 1 829 tkr. Övrig finansiering förutsätt ske från 
Piteå kommun (407 tkr) och Region Norrbotten (1 014 tkr).

Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet skapar stödstrukturer som 
på sikt kan bidra till en breddad och mer jämställd arbetsmarknad. Då 
kvinnor oftare startar företag i tjänstenäringar bidrar denna insats till att 
bredda stödstrukturen för företagande. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga) och budget

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-12

 
2017/935-3.5.1.1

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Piteå Science Park, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Go millennials 
Sammanfattning 
Flera rapporter larmar om att både unga män och unga kvinnor flyttar från länet. Senare i livet 
kommer en del av de unga männen som flyttat, tillbaka till Norrbotten. Samtidigt visar Go Business 
incubators historia att vi når unga kvinnor och män, samt att många av dessa entreprenörer kan 
stanna kvar i länet och fortsätta att driva företag här.  
 
Vad är det som de unga entreprenörerna i Go Business tänker och känner, och varför har de valt att 
komma tillbaka eller stanna kvar och driva upp sina idéer här? Det vi önskar med projektarbetet är att 
fler unga får upp ögonen för att stanna i Norrbotten, flytta samt att återvända hit. Projektet Go 
millennials har tre syften:  
 

1. Utveckla en mer entreprenöriell miljö för företag med tjänsteidéer.  
 

2. Skapa fler växande företag, för att positionera Norrbotten som en innovativ region i Europa. 
 

3. Kontinuerligt arbeta för att stärka ungas entreprenörskap och företagsamhet och att 
stimulera initiativ till ökad jämställdhet och mångfald i näringslivet. 
 

Projekttiden är mellan den 1 januari 2018 till 29 februari 2019.  
 
Totalbelopp sökt från Luleå kommun är: 407223 kr 
 

Bakgrund 

I Europa 2020- strategin beskrivs tre prioriteringar som alla ska förstärka varandra: 
 

1. Smart tillväxt. Att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. 
2. Hållbar tillväxt. Att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. 
3. Tillväxt för alla. Att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och 

territoriell sammanhållning. 
 
Projektet kommer att bidra till Smart tillväxt genom att ge stöd till olika typer av tjänsteinnovationer. 
Genom fokus på att nå unga, både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda, bidrar projektet till att 
skapa Tillväxt för alla. 
 
I publikationen Regional utvecklingsstrategi (RUS) lyfter man fram att nya näringar som växer fram 
inom den kulturella och kreativa sektorn är viktiga för länet och bidrar till utvecklingen av 
tjänstesektorn. Det omfattar näringar som har sitt ursprung i individuell kreativitet och talang och 
som skapar välfärd och sysselsättning, till exempel inom reklam, arkitektur, hantverk, design, mode, 
konst, dans, författande, film, video, mjukvara och musik. Kulturekonomen Pier Luigi Sacco säger att 
synen på de kreativa och kulturella producenterna och företagarna har gått från 1.0, 2.0 till 3.0. Där 
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synen på kulturen 1.0 var en bidragstagande kultur. Alltså att kultur är någonting som man stöttar och 
ger bidrag till. 2.0 handlar om att kulturella och kreativa näringar är speciella sektorer, med speciella 
behov och speciella förutsättningar. I dag närmar vi oss ett skifte in i 3.0 som handlar mer om en 
helhet och inte enbart speciella sektorer och ett inkluderande samt ett deltagande. Kultursektorn är 
då en kärna i utvecklingen för att det ska bli en kreativ ekonomi. KKN ska alltså inte vara avskilt från 
andra branscher, utan berikas och berikar andra näringar och skapar tillväxt samt innovation. 
  
Go Business startades 2008 och finansierades mellan 2008-2015 i olika projekt av Piteå 
Näringsfastigheter, Piteå Kommun samt Regionen. Då hade inkubatorn en inriktning mot kulturella 
och kreativa näringar.  Mellan 2014-2015 fördes det dialog med Piteå Science Park, Luleå Kommun, 
LTU Holding avseende att etablera Go Business i Luleå och även testa om våra metoder som hade 
tagits fram för KKN skulle fungera för en större del av tjänstenäringen. Det ledde till att under 2016-
2017 finns Go Business Tjänsteinkubator som ett regionalt utvecklingsprojekt finansierat av 
Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Piteå Science Park, Luleå Kommun, 
LTU Business samt Längmanska Företagarfonden. Projektetägare är LTU Business och det 
förväntade projektmålen är:  
 

 Etablera 75 nya tjänsteföretag 

 Etablera Go Business på Luleå Science Park 

 Kommersialisera Go Business  
 
Resultatet från Go Business under hela verksamhetstiden från 2008 till idag är:  
 

 Antal företag som startats hos Go Business 153 st. 

 Av dessa driver entreprenörer företag fortfarande i någon form: 117 st. 

 Andel som drivs i länet: ca 72 % 

 Män: 62 Kvinnor: 90 

 Snittåldern är 28 år 

 Från Luleå tekniska universitet: 117 st. 

 Utöver entreprenören själv, så har 26 st. fått anställning hos något av våra alumnföretag.   

 Go Business har etablerats på två orter, en i Piteå och en i Luleå  

 Go Business har basen inom KKN med riktar sig till hela tjänstenäringen 

 Go Business har sålt en franchise till Boden Utveckling.  
 
Specifikt för Luleå är att vi öppnade mars 2016, och sedan dess har hjälpt 15 entreprenörer, då 10 kvinnor och 
5 män. 5 av dessa är alumner från Luleå tekniska universitet och alla driver företag idag. Snittåldern är 32 år. Vi 
håller workshops och event med våra entreprenörer varje vecka, och utöver det arrangerar vi externa event, 
hittills ca 7 stycken, med mellan 34 och 250 deltagare.  
 
Flera rapporter larmar om att både unga män och unga kvinnor flyttar från länet, och senare i livet 
kommer en del av de unga männen tillbaka till Norrbotten. Hur kommer det sig? Vad är det som de 
unga entreprenörer i Go Business tänker och känner, och varför har de valt att komma tillbaka eller 
stanna kvar och driva upp sina idéer här? Det vi önskar med arbetet är att fler unga får upp ögonen att 
stanna i Norrbotten och att återvända hit. Samtidigt som vi tillsammans skapar ett ännu mer 
attraktivt Norrbotten. 
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Vi menar att det behöver finnas en daglig kärnverksamhet med drivande människor på plats i 
miljöerna för att kunna skapa olika koncept så som nätverk, affärs- och innovationsutveckling. 
Projektet bygger på att utveckla människor och deras idéer, därför behöver siteledarna ha daglig 
kontakt med entreprenörerna för att det ska bli hållbart och ett arbete med kvalitet.  
 
  

Syfte 
Vi vill att fler människor ska verka i norr och kunna leva på sina idéer och passion, med världen som 
marknad. Avsikten är att entreprenörer inom tjänstesektorn kan vända sig till projektet för att få stöd 
och hjälp att driva upp sina idéer, från sitt första steg som företagare till att nå sina mål och visioner. 
Entreprenörerna får inspiration och idégenereringsverktyg att använda sig av i sitt arbete. Metoderna 
är att erbjuda affärsrådgivning och coachning, kontorsplats och nätverk, samt gemenskap med andra 
entreprenörer som har samma utmaningar som de har själva.  
 
Projektet Go millennials har tre syften:  
 

1. Utveckla en mer entreprenöriell miljö för företag med tjänsteidéer.  
 

2. Skapa fler växande företag, för att positionera Norrbotten som en innovativ region i Europa. 
 

3. Kontinuerligt arbeta för att stärka ungas entreprenörskap och företagsamhet och att 
stimulera initiativ till ökad jämställdhet och mångfald i näringslivet. 

 

Mål 
Våra aktiviteter är riktade till delmål som senare drivs för att nå projektmålet. Vi har 3 delmål och 1 
projektmål.  
 

Delmål 
1. Stimulera små företag att kommersialisera sina utvecklingsidéer, att bygga upp 

innovationssystem utifrån sina behov, inkludera studenter och att ytterligare utveckla 
samverkan med Luleå tekniska universitet. (Go Academy) 

2. Utveckla former så att företag i alla branscher har samma förutsättningar att ta del av risk-, 
låne- och utvecklingskapital för att kunna utvecklas och växa i länet. (Mikrolån)  

3. Stimulera nya tjänstenäringar att utvecklas. (Go Academy) 

 
Projektmål 
Projektmålet är att det startas 25 nya tjänsteföretag under projektåret.   
 

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 
Vi kommer att ha ett mindset som bygger på 6 stycken byggklossar. Meningen är att locka en 
generation entreprenörer som präglas av en ökad användning och förtrogenhet med kommunikation, 
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media och digital teknik. Konceptet bygger på att entreprenörerna själva är med och påverkar 
innehållet, vilket gör det relevant och alltid aktuellt för aktörerna i inkubatorn. De sex byggklossarna 
består av:    
 
Sociala cirkeln 
I vardagen består den sociala cirkeln av vänner och bekanta eller människor med liknande 
intresseområden som agerar rådgivare att vända sig till när en individ behöver råd och stöd. I 
projektet är idén att entreprenörsgruppen ska fungera på samma sätt, en blandning av människor 
med olika bakgrund ger varandra stöd och råd för att lösa problem och utveckla sina verksamheter.  
 
Livsstil 
Att vara entreprenör är en livsstil oavsett bransch eller vilken typ av företag det handlar om.  Vi vill 
skapa hållbara entreprenörer genom en stark förståelse och kunskap för vad det innebär att vara 
entreprenör idag.  
 
Innovation 
I projektet kommer vi använda vår kunskap för att förenkla vardagen för de entreprenörer som är del 
av inkubatorn, genom att effektivisera vardagen för entreprenören. Vi arbeta konstant med att 
utveckla och utvärdera vårt arbetssätt och våra kunskaper för att leverera en bra tjänst till 
entreprenören.  
 
Förtroende 
Genom att bygga projektet kring entreprenörernas behov, och att leverera vad vi lovar, bygger vi ett 
förtroende hos deltagarna som är avgörande för att lyckas. Med ett transparent förhållningssätt till 
våra metoder och de verktyg vi arbetar med skapar vi en tydlighet kring vårt arbete.  
 
Meningsfullhet 
Vi vill att Norrbotten ska växa och utvecklas. Vi vet att kreativitet och entreprenörskap skapar tillväxt, 
därför är vårt mål att stödja lokala entreprenörer, som i sin tur bidrar till att skapa en attraktiv region. 
Vi önskar att fler människor vill och vågar satsa på sina idéer och starta företag här, i norra Sverige. 
 
Tillgänglighet 
Projektet ska vara tillgängligt, med ett gott värdskap där alla är sedda och möts av en öppen och 
välkomnande attityd. Den fysiska och de digitala platserna ska ses som en och samma plats, en 
plattform för vårt arbete som är tillgänglig för entreprenörerna när det passar dem. 
 

Go Academy 
Vi kommer att använda oss av en metod som heter Go Academy. Vi kommer i projektet att arbeta 
både individuellt och på gruppnivå. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs rutiner, tid och 
uthållighet för att det ska bli önskvärd effekt av arbetet. Våra förväntningar som vi har på de 
entreprenörer som finns i inkubatorn är att aktivt delta och dela med sig, vi växer tillsammans.  
 
Go Academy består av: 

 Enskilda coachingssamtal 
Enskilda coachingssamtal med siteledaren, samtalen kommer att ske så ofta som entreprenören 
behöver, om det är en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång månaden det avgör 
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hen. Samtalen baseras på den handlingsplan som entreprenörer och siteledaren tar fram 
tillsammans. 

 

 Gemensam utveckling 
En gång i veckan kommer entreprenörerna träffas på siten. Veckoträffarna kan både innehålla 
interna gruppsamtal och workshops med externa konsulter och affärsutvecklare. Under våra 
gemensamma träffar kommer vi arbeta med olika ämnen. Det kan handla om affärsplan, 
varumärke och strategi, ekonomi eller digitala medier. Det är entreprenörerna i projektet som 
tillsammans väljer vilka ämnen vi arbetar med under varje termin. 

 

Siteledarna och entreprenörerna får ett verktyg (toolbox) som supportar dem i deras utveckling. Workbook 

och handledningarna innehåller 6 olika kapitel:  

– GO IN 

– GO SMART 

– GO BRAND 

– GO STRUCTURED 

– GO FORWARD 

– GO OUT 

Level up 
Tanken är att varje termin avslutas med Level up. Där får entreprenörerna möjlighet att bredda sina 
perspektiv genom att få feedback på sin affärsidé från en inbjuden expertpanel. Level Up är även 
examensprovet för entreprenörer som ska göra sin exit från projektet. Inför Level Up arbetar vi med 
NABC-modellen, skapad på Stanford Research Institute vid Stanford University i USA. 
 
Lokalen som projektet kommer att bedrivas i är både ett kontorslandskap, en lounge och en 
workshopsmiljö. Det är en modern kontorsmiljö som uppfyller basbehoven för kontorsarbete. Vi vill 
att arbetsmiljön ska vara en inspirerande arbetsplats som främjar kreativitet och samverkan. En 
kreativ process främjas av att kreativa personer befinner sig på en plats, som för dem främjar deras 
kreativitet. Det är därför viktigt att entreprenörerna i projektet har möjlighet att påverka 
utformningen av miljön. Med dagens teknik är vi mer mobila än förr, en är inte nödvändigtvis bunden 
till ett skrivbord vid kontorsarbete. En arbetsmiljö bör vara utformad så att människan inte behöver 
anpassa sig efter arbetsplatsen, tvärtom bör arbetsplatsen anpassas efter människan och det arbete 
som ska utföras. Dessutom är det viktigt med en god estetik eftersom det bidrar till en ökad trivsel i 
det aktuella rummet. 
 
Mikrolån 
Ibland behövs ett startkapital och detta kapital går inte alltid att hitta bland de regionala bidragen. 
Därför finns ett behov för vissa företag att ta ett mikrolån. Mikrolån- konceptet kommer vara ett 
samarbete med Sparbanken Nord.  
 
Siteledarens roll i lånprocessen är att säkerställa att låntagaren uppfyller kriterierna nedan:  

 Har kunskap om vad som gäller för att driva sin verksamhet.  

 Är inskriven i Go Business.  
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 Har en plan för hur pengarna ska användas.  

 Är väl medveten om återbetalningsskyldigheten.  

 Har kunskap om grundskydd och företagsförsäkring.  

 Återbetalningsplanen är individuell och läggs upp utifrån inkomst.  
 
En kreditprövning kommer att genomföras vid varje ansökan. Siteledaren på Go Business följer även 
upp återbetalningsplanen vid regelbundna coachsamtal med företagaren. 
 
Tre nivåer och fyra typer  
I den första nivån finns Region Norrbottens investeringsstöd som innehåller Mikrobidrag och 
konsultcheck. Stödet kan ges till små och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på 
marknadsmässiga villkor samt till samverkansorgan för att genomföra ett samverkansprojekt.  
 
Om entreprenören får avslag i nivå 1 kan vi gå vidare till Mikrolån via Sparbanken Nord. Under nivå 2 
riktar vi in oss på två typer: 
 
TYP A  
Typ A är en person som är i behov av ett lån motsvarande lön i någon månad. Det kan vara en person 
som lämnar en anställning och behöver veta att pengar finns för levnadsomkostnader under de första 
månaderna för att våga ta steget till egenföretagare på heltid. 
 
TYP B  
Typ B är en person som vill investera i sitt företag. Det gäller den entreprenör som inte kan få Region 
Norrbottens bidrag. Det kan gälla ett tekniskt inköp, det kan också vara någon som investerar i en 
grafisk profil med ex. logga, hemsida osv. Det gäller en engångskostnad i uppstarten. 
 
På nivå 3 är lösningen en mer traditionell metod. Här har entreprenören kommit lite längre och söker 
även en finansieringslösning. Under nivå 3 riktar vi oss på två andra typer: 
 

 TYP C Behov av en fördelaktig checkkredit. Det kan gälla som ett stöd i fall entreprenören 
har en tillfällig kostnad i bolaget som är kopplad till en intäkt någon månad bort eller ett 
specifikt uppdrag, för att komma ut ur sitt moment 22. Till exempel vid inköp av varulager, 
hyra av lokal osv.  

 TYP D Det finns ett behov av en större investering och här kommer banklånet kroka arm 
med de andra befintliga stöden så som Längmanska företagarfonden, Norrlandsfonden, 
Almi osv.  

 
I samarbetet mellan Sparbanken Nord och projektet kommer Sparbanken erbjuda kringtjänster, till 
entreprenörerna, det kan vara: 

 Internetbank  

 Bankgironummer  

 Bankkort  

 E- bokföring   

 Grundskydd så som: Pension-, sjukdom-, olycksfall- och dödsfallsförsäkring. 
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Försäljning av franchise och Go mobil 
Vi har två inkomstströmmar, försäljning av inkubatorstjänster genom franchise och Go mobil. 
Inkubatorstjänsterna riktar sig till kommuner, stödorganisationer, skolor och företagens vänner.  
 

Go Franchise 

Intresset för att köpa en egen franchise av Go business finns. Behovet är då ofta att snabbt komma på 
banan med en tjänsteinkubator vid sin ”företagspark”. Då får köparen tillgång till varumärket, 
metoderna, siteledarutbildning, etablering av den nya inkubatorn samt två kontaktnät, dels för 
entreprenörerna emellan och för siteledarna emellan. Vid köp av en Go Business franchise ingår det 
två dagar utbildning i ämnena coaching och workshops varje år.  
 
Dag 1 - COACHING 
Introduktion - mindset, värdskap, planering och utvärdering Coaching som affärsutvecklingsverktyg:   

 Grund fas  

 Accelererings fas  

 Exit fas 
 
Dag 2 - WORKSHOPS introduktion  

 GO In  

 GO Smart  

 GO Brand  

 GO Structured 
fördjupning  

 GO Forward 

 Go Out 
 
Det ingår även support där franchise- siteledaren kan boka 4 dagars närvaro på siterna i Piteå och i Luleå. 
Ansvaret ligger på franchise- siteledaren att ta initiativ och boka in mötena. Dessutom har franchise- 
siteledaren möjlighet att boka support på plats, av siteledarna. Det gäller även här 4 dagar närvaro, då från 
någon siteledare, ansvaret att ta initiativ och boka in ligger på franchise- siteledaren.  
 
Följande år får köparen tillgång till vidareutveckling- utbildning för siteledaren och även uppdatering av 
varumärket.  
 

Go Mobil 
Go Mobil, är en förädling av Go Flex och den mer uppsökande delen i inkubatorn. Syftet är att 
siteledarna åker ut i länet för att samverka med andra aktörer (så som kommuners näringslivskontor 
och/eller utvecklingsbolag). Inom Go Mobil finns det två varianter, där det ena är en 
inspirationsföreläsning och den andra är workshop-serie i tre delar. För att nå så många orter som 
möjligt, kostar det ingenting att anlita Go Business första gången. För fler tillfällen behöver vi 
täckning för våra omkostnader.  
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Resultatspridning 
Vi vill ha relationer med, och sprida vårt resultat till alla aktörer som ligger vår verksamhet nära. Vi 
skapar nya relationer genom riktad resultatspridning och dialog på mingel, event och sociala medier. 
Vi behåller och utvecklar befintliga relationer genom hemsidan, nyhetsbrev, event och sociala 
medier. Ett extra fokus kommer att vara att sprida resultat och information om mikrolånet för att nå 
och förmå fler entreprenörer att våga testa sina affärsidéer.   
 
 

Projektavgränsningar 
Piteå Science Park kommer tillsammans med Ávki AB att genomföra en förstudie om en virtuell 
inkubator; Go Cloud. Förstudien handlar om möjligheten att ta del av de system och miljöer som 
främjar innovation även i regionens glesbefolkade områden. Förstudien Go Cloud och projektet Go 
millennials kommer inte att konkurrera mot varandra, och vi har separerat administrativt på de två, 
samt att det kommer vara olika personal i respektive projekt/förstudie.  
 

Kopplingar till andra projekt/insatser  
Verksamheter och projekt som delvis kompletterar projektet Go millennials stöd till nyföretagare 
finns redan i form av: 

• Arctic Business Incubator AB (ABI) för målgruppen företag med internationella 
tillväxtambitioner med skalbara affärsidéer, finns på LTUs campusorter. 
Tjänsteföretag har oftast regionala tillväxtambitioner och har därför en viktig roll för 
regionens attraktionskraft. Majoriteten av de nya företagen som fokuserar på 
tjänsteinnovationer har svårt att påvisa internationella tillväxtambitioner och får 
därmed inte ta del av ABIs erbjudande.  

• Krenova incubator. Krenovas huvudsakliga syfte är för tillfället inkubation och 
seminarier. I inkubatorn erbjuds kreatörer en kontorsplats, utrustning och 
affärsrådgivning. Finns i Skellefteå, Lycksele och Arvidsjaur. Vi kommer inte att 
krocka då vi inte behöver finnas på samma geografiska plats. Vi kan däremot 
nätverka med varandra och utbyta erfarenhet mellan affärscoacherna, siteledarna, 
projektledarna samt entreprenörerna.  

• Projektet Creative Nodes Fusion driver Creative Park som är en mötesplats med 
syfte att lyfta Norrbottens förmåga att skapa innovativa produkter och tjänster, då 
inom KKN och IKT. Vi kan samverka då vi kan berika deras plats med våra 
inkubatorsentreprenörer inom KKN och IKT. De är ingen inkubator.   

• Ávki AB driver under perioden 2016-2018 ett utvecklingsprojekt som skapa och 
driva den naturliga arenan för samiska företagare inom KKN. Även här hittar vi 
härliga samarbeten för att utbyta erfarenhet mellan siteledare, projektledare och 
entreprenörer.  

• Övriga aktörer som vi ofta samverkar med är:  
• ALMI Företagspartner Nord AB- Niklas Jonsson, VD  
• SMART Nyföretagarcentrum Piteå- Ulf Fjällström 

Affärsrådgivare/Projektledare  
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• NyföretagarCentrum Nord i Luleå- Camilla Selin, Verksamhetsledare 
• Coompanion Nord- Roine Karlsson, Verksamhetsledare 
• Career Center vid Luleå tekniska universitet- Jennie Wilhelmsson, 

verksamhetsledare  
• Evelyn- Mattias Edfast, Verksamhetsansvarig  
• BD Pop- Per Soini, VD 
• Filmpool Nord- Susann Jonsson, VD 
• Norrbottens Musiken- Johan Englund, producent 
• LTU Business- Johan Bergström, projektledare 
• Uminova Expression inkubator- Barbro Renkel, verksamhetsledare 
• High coast creative, nätverk för kreatörer på höga kusten.  
• Luleå tekniska universitet. 

 

Målgrupp 
Vi har tre målgrupper; entreprenörer, finansiärer och köpare.  

1. Entreprenörer   
Entreprenörer kan ha en eller flera idéer, vi arbetar med att utforska vilka idéer som entreprenören 

kan tjäna pengar och leva på. Entreprenören har tillgång till utbildningen Go Academy (workshops, 

entreprenörsmöten, individuella coachningssamtal och Level Up), samt en workbook.   

 

Efter sin tid i inkubatorn har entreprenören själv mejslat ut sitt egna sätt att förverkliga sina idéer på. 

Det är ett förhållningssätt till sina entreprenöriella förmågor som vi arbetar efter. Mats Vesterberg, 

professor vid Luleå tekniska universitet talar om hur de entreprenöriella förmågorna består av:   

  

M- Mod 

O- Osäkerhetstolerans 

S- Samverkan 

A- Ansvar 

I- Initiativ 

K- Kreativitet 

 

MOSAIK - dessa förmågor är någonting som vi vill stärka hos alla entreprenörer i projektet. 

Entreprenörerna kommer att arbeta med inställningen att det finns en mängd olika sätt att lösa ett 

problem på, och att inte begränsa sig till ett sätt. Entreprenörernas idéer ska lösa ett problem eller 

behov som någon har, dessa lösningar kan te sig på olika sätt.  

 

Entreprenörer i siten 

Deras behov är en kontorsplats och tillgång till platsen och framförallt den sociala cirkeln, nätverk och 

kontakter, workshops samt Level Up. Entreprenören i inkubatorn kan välja två varianter på att delta i 

kontorsmiljön. Det finns fast eller en rörlig plats, beroende på behovet av att arbeta vid 

kontorsplatsen. 
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Blivande entreprenörer möts i Go Mobil 

Go Mobil är ett transportabelt Go Business som kan göra pop-up-besök över hela 
Norrbotten. Vi vill nå grupper av peppade människor som vill berikas av gemenskap och 
inspirerande workshops om entreprenörskap. Även dessa entreprenörer är i behov av att få 
ett bredare kontaktnät och nätverk i norra Sverige.   
 

2. Finansiärer:  
Våra finansiärer supportar oss för att de vill att fler människor ska verka i norr och kunna leva på sina 

idéer och passion, med världen som marknad. De vill även stödja de lokala entreprenörerna, som i sin 

tur skapar en ännu mer attraktiv region. 

 

3. Köpare av franchise och Go Mobil:  
Den här målgruppen vill kunna köpa till sin ort, antingen för längre samverkan eller för en kortare 

insats. Kommuners näringslivskontor och/eller utvecklingsbolag samt folkhögskolorna har visat ett 

starkt intresse för att kunna köpa antingen en egen site, då i form av en franchise, eller en mobil 

inkubator som kan göra en insats vid ett tillfälle, eller flera insatser vid en workshop-serie.  

 

Projektorganisation 
Piteå Science Park AB (PSP) har det övergripande ansvaret för projektet och dess projektledning, 
inklusive finansiell styrning och upphandling/inköp samt rapportering.  
 
Projektledare är Marina Eriksson från Piteå Science Park. I hennes roll ingår:  

 Ansvar för planering och uppföljning av projektet. 

 Årlig planering av möten med styrgrupp  

 Planering av regelbundna projektmöten med siteledarna (fysisk alt online) ungefär en gång 
per månad. 

 Rapportering av projektet till förvaltningsmyndigheten och medfinansiärer.  

 Kontinuerlig uppföljning av aktiviteterna så att projektet möter uppsatta mål. 

 Rapportera till styrgruppen  

 Att säkerställa att kunskapsspridningen riktas till rätt målgrupp  

 Att sätta upp en kommunikationsplan för projektet tillsammans med projektgruppen.  

 Att inrätta ett system för dokumentdelning och projektkommunikation.  
 
Styrgruppens roll är att följa projektet och fatta beslut av strategisk karaktär. Styrgruppen har satts 
samman för att säkerställa projektets förankring i samverkande organisationerna. Styrgruppen 
kommer att bestå av:  
Marina Eriksson, Piteå Science Park (Sammankallande och projektledare)  
Helena Karlberg, Piteå Science Park AB, VD. (Styrgruppens Ordförande)  
Maria Bergman, Luleå Kommun  
Tore Johansson, Luleå Science Park, Verksamhetschef.  
Pär Johansson, LTU Business AB, områdeschef. 
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Projektgruppen ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet. Gruppen kommer att träffas 
en gång per kvartal samt genom veckomöten online. Projektgruppsmedlemmar:  
Marina Eriksson, Piteå Science Park AB 
Siteledare, Piteå, Piteå Science Park AB  
 
Siteledaren 
Det är centralt att siteledaren har rätt attityd till nya entreprenörer. Entreprenören är i fokus och varje 
idé är värd att utforska. Vidare är det viktigt att siteledaren vill att den geografiska platsen Norrbotten 
ska utvecklas och bli en ännu mer underbar plats att leva och bo på. Vi tror att ju fler 
tjänsteentreprenörer som verkar här desto roligare, rikare och intressantare blir vår region. 
Tjänstebranschen är en tillväxtgenerator och projektet kommer att arbeta för att hitta smarta sätt att 
skapa och göra affärer. 
 
Som siteledare stödjer en aktivt entreprenörerna, genom regelbundna coachsamtal och workshops. 
En planerar och genomför även event för att locka nya entreprenörer till inkubatorn. Denna del 
uppskattas till ca 60 % av tiden. Den andra delen, motsvarande 40 %, av tiden består av 
projektledning, så som att rapportera, koordinera, planera, boka föreläsare och workshopsledare, 
samt utvärdera arbetet. 
 
Coaching 
Metoden som siteledaren förhåller sig till är att det är entreprenören som styr. Det vill säga de frågor 
som framförallt ställs är; 
 
1. Hur går det? 
2. Var ska du? 
3. Vad behöver du? 
 
Workshops 
En gång i veckan hålls workshops för entreprenörerna i inkubatorn. Planeringen för dessa workshops 
görs av siteledaren utifrån entreprenörernas behov och önskemål. I vissa fall hyrs externa konsulter in 
för specifika ämnen, övriga workshops leder siteledaren själv.  
 
Värdskap 
Siteledadens värdskap är viktigt för verksamhetens utveckling. Var site ska präglas av ett personligt 
och nyfiket förhållningssätt gentemot andra, där alla människor känner sig välkomna och sedda. Det 
bidrar till att skapa en inkluderande miljö för meningsfulla möten. Till viss del handlar det om att 
förvalta sin inkubators miljö, att den är städad och i bra skick men också att utveckla den. Därmed är 
uppföljning och utvärdering av verksamheten och arbetet med entreprenörerna en central uppgift 
bland siteledarens arbetsuppgifter. 
 

Horisontella mål 
RUS: en har tre hållbarhetsperspektiv: ekonomisk tillväxt, social välfärd och en god miljö som anses 
att vara viktiga förhållningssätt. Satsningarna ska bidra till en positiv utveckling avseende horisontella 
kriterierna jämställdhet, integration och mångfald, miljö samt unga. De horisontella kriterierna ligger 
till grund för utvecklingsinsatserna. De horisontella kriterierna handlar om att i tillämpliga delar 
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stimulera regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning främst genom: jämställdhet, 
integration och mångfald, miljö samt unga.  
 
Jämställdhet 
Projektet ska erbjuda support och tillhörighet till både män och kvinnor. Historiskt har vi hjälpt 153 
stycken att starta företag. Av dessa drivs 91 stycken av kvinnor och 62 stycken drivs av män.  
 
Miljö 
Både vi som ska jobba i projektet och projektets entreprenörer har ett millenium mindset där 
intresset för miljön, klimatet och energibesparing är högaktuellt. Dels ses det som ett förhållningssätt 
att leva och dels tänker vi på hur vi kan leverera våra tjänster så miljö- klimat och energi- vänligt som 
möjligt, så som; 

 Samåkning i den mån det går.  

 Vid event och representation serveras ekologisk och närproducerat vegetarisk/vegankost. 

 Så mycket digitalt material som möjligt, för att bespara onödiga utskrifter.  

 Noga val av materialinköp, då fair trade och second hand är ett första alternativ.  
 
Miljö-, klimat- och energi-utmaningen utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutveckling inom 
alla branscher. I och med att projektet syftar till att bredda verksamheten till att nå fler med 
tjänsteinnovationer så räknar vi med att nå fler typer av entreprenörer, särskilt i Luleå, som skapar 
nya affärsidéer kopplade till miljö-, klimat- och energifrågor.  
 
Unga 
Historiskt har Go Business en snittålder på 28 år och vi uppfattar att vi är en språngbräda för 
entreprenörerna som vill återvända hem, etablera sig efter sina universitetsstudier och/ eller skapa 
sina möjligheter för att kunna leva och verka här, i norra Sverige.  
 
Ungas delaktighet, inflytande, företagande och entreprenörskap kommer då att stärkas i Norrbotten. 
Unga kvinnor och män är framtiden. Därför har alla ett ansvar att ge dem alternativ och kunskap om 
de unika möjligheter som finns i länet. Det är viktigt att möjligheter ges för att bidra till det regionala 
tillväxtarbetet, att praktiskt öva sig i företagande samt jobba med innovationer. Många kommuner i 
länet har ett underskott av unga kvinnor vilket påverkar tillväxtförutsättningarna negativt. Tillväxt 
sker där unga kvinnor väljer att bo. Historiskt så har Go Business stärkt och supportat unga för att 
kunna verka och bo här.  
 

Resultat efter projekttiden 
Efter projektet kommer fler tjänsteföretag finnas i Norrbotten. Samtidigt som projektet; Go 
millennials bedrivs, kommer en förstudie om en virtuell inkubator (Go Cloud) att bedrivas. Förstudien 
ska klargöra om förutsättningarna finns för att etablera en virtuell inkubator, hur dessa 
förutsättningar bör vara definierade och tydliggjorda, samt vilka intressenter som initialt är 
intresserade av att etablera en virtuell inkubator med namn Go Cloud. Vår ambition är att under 
augusti 2018 lämna in en genomförandeprojektansökan, med projektstart januari 2019. Förmodligen 
kommer den ansökan innehålla delar som Go Cloud, Go Mobil, Go Franchise, mentorsprogram och tre 
stycken siter på campusorterna Skellefteå, Piteå och Luleå.   
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-11

 
2017/1120-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av förstudie Arctic Venture
Ärendenr 2017/1120-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 100 tkr till 

förstudien Arctic Venture.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor för projektet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Arctic Business Incubator AB (ABI) ansöker om 100 tkr från Luleå kommun 
för en förstudie med målsättning att starta upp en verksamhet som 
underlättar såddfinansiering för tillväxtföretag. Insatserna avser bl a 
marknadsföring, juridik mm. Såddfinansiering är det kapital som förmedlas 
till en entreprenör för att utvärdera och pröva en idé i syfte att utveckla en 
produkt innan företaget har etablerats. Dessa investeringar innebär stora 
risker, vilket gör att det kan vara svårt för entreprenören att få tillgång till 
riskkapital. I förstudien kommer särskilda insatser att göras för att få en 
spridning på affärsänglarna både avseende ålder och kön. Då Arctic Venture 
kommer att ha ett mindre format än många andra initiativ så kommer det att 
ha mindre risk och ha en lägre tröskel för mindre erfarna affärsänglar  att 
delta.

Den totala budgeten för förstudien är 500 tkr. 
Övrig finansiering förutsätt ske från Region Norrbotten samt Skellefteå 
kommun med motsvarande summa samt ABI. Förstudien kommer speciellt 
att fokusera på att få spridning på affärsänglarna både avseende ålder och 
kön. 

Kvalitet & samhällsutveckling menar att insatsen kan underlätta uppstarten 
av kunskapsintensiva företag. Tillgången på såddfinansiering är viktig för 
tillväxten av nya företag och bristen på densamma är en väl dokumenterad 
flaskhals. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-11

 
2017/1120-2.4.3.3

Maria Bergman

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Arctic Business Incubator AB, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Ansökan om stöd till start av Arctic Ventures

ABI bedriver idag verksamhet riktad mot att skapa exportbolag ur Norra Sverige (Norra 
Västerbotten och Norrbotten). ABI har även ett uppdrag som värd för den den Svenska 
rymdinkubatorn ESA BIC.

Tillgången på kapital är en av de avgörande faktorerna som påverkar start och tillväxt av nya 
kunskapsintensiva företag. För att åstadkomma tillväxt i regionen så behöver vi skapa fler 
nya jobb och växande företag. För att åstadkomma detta krävs bl.a en fungerande 
kapitalförsörjning i samtliga utvecklingsfaser

Det finns en privat kapitalmarknad, som dock är mycket begränsad. Ofta kan man höra att 
”för goda idéer finns det alltid pengar”, men många upplever att så inte är fallet. Till detta 
finns det flera skäl. Det är omvittnat svårt att i ett tidigt skede ”plocka ut vinnarna” och 
bedöma affärspotentialen vilket gör en tidig investering mycket riskfylld i jämförelse med 
senare skeden.

För att förstärka såddfinansieringen för intressanta affärsidéer och företag men även bredda 
underlaget med affärsänglar (ålder, kön, geografi) vill ABI skapa ett investmentbolag – Arctic 
Ventures AB - som knyts till ABI där de bolag som kvalificeras sig till inkubatorn erbjuds 
såddfinansiering. En sådan lösning har flera fördelar då den erbjuder lägre risk, kortare 
investeringstider och låga transaktionskostnader samt väl genomlysta bolag.

Arctic Ventures bygger på ett format och modell, erfarenheter och samarbete med 
Stockholm Innovation & Growth AB (STING) som under ett antal år med mycket goda 
erfarenheter och bygger på en fondstruktur där ett nytt bolag skapas varje år som investerar 
deras inkubator bolag.

Den totala budgeten för uppstart av Arctic Ventures I AB är på 500 KSEK fördelat på 
licenskostnader till STING, marknadsföring, juridik och intern lön. ABI kommer även söka 
stöd från Region Norrbotten samt Skellefteå Kommun på motsvarande summa.

ABI söker nu om ett finansiellt stöd om 100 KSEK från Luleå Kommun till uppstart av denna 
verksamhet under innevarande år 2017 med mål att Arctic Ventures skall genomföra första 
investeringar i inkubatorbolag hos ABI under 2018.

Luleå 2017-09-07

Jens Lundström

VD Arctic Business Incubator AB
070-667 84 98, jens.lundstrom@abi.se 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-11

 
2017/1099-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av ansökan från Visit Luleå AB
Ärendenr 2017/1099-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 1080 tkr till Visit 

Luleå AB.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Visit Luleå AB ansöker om finansiering omfattande 1 800 tkr från Luleå 
kommun för att möjliggöra Luleås fortsatta värdskapssatsning, satsning på 
mötesstaden och fortsatta insatser kring kommunikation. Insatserna avser år 
2018. Av sökta medel avser 1 080 tkr personal, 350 tkr kommunikation, 300 tkr 
aktiviteter och 70 tkr övrigt.

Visit Luleå har under perioden 2014-2017 varit en del i det regionala 
strukturfondsprojektet Destinantion Capacity Building in Swedish Lapland. 
Inom ramen för detta projekt har ovanstående insatser genomförts under 
perioden 2014-2017. En fortsättning på projektet är planerad men budgeten för 
denna ansökan är halverad jämfört med tidigare projekt (enligt signaler från 
bl a de störtsa finansiärerna). En finansiering från Luleå kommun ger Visit 
Luleå möjlighet att fortsätta insatserna på en mer kraftfull nivå än det 
kommande strukturfondsprojektet som sker i samarbete med Swedish 
Lapland. Visit Luleås deltagande i strukturfondsprojektet finansieras genom 
ordinarie driftsbidrag. Denna ansökan avser insatser som ligger utanför 
strukturfondsprojektet. En möjlighet att även under 2018 bibehålla en högre 
nivå på insatser.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Visit Luleå AB, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Storgatan 30 (4tr), 972 32 Luleå | Telefon: 0920-22 13 30 | info@visitlulea.se | www.lulea.nu/visitlulea

Luleå 2017-08-25

Ansökan om medfinansiering

Visit Luleås verksamhet har under 2014-2017 varit en del i det regionala Strukturfonds-
projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland (DCB). Syftet har varit att med 
riktade aktiviteter och affärsutvecklande insatser bidra till besöksnäringens utveckling och 
tillväxt i Luleå och regionen. En värdskapssatsning är påbörjad inom ramen för projektet 
liksom en utbildningsserie för Luleås mötesaktörer (hotell/anläggningar/arenor) med en 
gemensam certifiering för att Luleå ska bli den ledande mötesdestinationen. Visit Luleå har 
även via projektet utvecklat kommunikationen om Luleå mot målgruppen den globala 
resenären. 

Värdskapssatsning
Visit Luleå har inom projektet utbildat och certifierat en värdskapsutbildare som genomför 
utbildning/workshops för företagen. Intresset för värdskapsutbildningen har varit stort från 
och hösten 2017 erbjuds även handelsföretagen denna utbildning. Allt med det 
övergripande syftet att företagen i Luleå och Swedish Lapland ska utveckla sitt värdskap för 
att öka sin konkurrenskraft vilket på sikt ger bättre affärer. 

Luleå – mötesstaden
Nya hotelletableringar med utökad rumskapacitet i kombination med arenor och konferens-
anläggningar ger Luleå förutsättningar att bli en ledande mötesdestination. Fler väljer Luleå 
för sitt nästa möte, konferens eller kongress. En övernattande konferensgäst lämnar cirka 
3 300 kr/dygn till staden eller 1 miljon kr/dygn för ett möte med 300 deltagare. Luleås mötes-
aktörer (hotell/anläggningar/arenor) har under 2017 påbörjat en kvalitetsutvecklingsprocess 
där kompetensen inom möteskultur ligger i fokus. Visit Luleås Convention Bureau ansvarar 
för denna satsning. Deltagande företag ser ökade affärsmöjligheter som följd av satsningen 
och efterfrågar både uppföljning och fortsatta utbildningsinsatser under 2018. 

Kommunikation
Strukturfondsprojektet DCB har möjliggjort produktion av kommunikationskonceptet 
The Luleå Way – där grunden är fem årstidsfilmer om Luleå. Filmerna har spridits 
över världen och har nära 3 miljoner visningar. Visit Luleå har även producerat Luleås 
sommar- och vinterguide samt tematiska guider för ex kajak, vandring och cykling. 
En produktmanual som visar Luleås utbud av köpbara upplevelser har producerats i en 
vinter- respektive sommarversion. Produktmanualen används i första hand på mässor och i 
olika återförsäljarled. Sedan januari 2017 har Visit Luleå övertagit det redaktionella ansvaret 
för luleå.nu som är under utveckling för att bli Luleås officiella besökswebb visitlulea.se. 
Visit Luleå har utvecklat en ny mötesplats, Visit Luleå Presenterar, vilket skapar 
förutsättning för besöksnäring och andra branscher att mötas och ta del av 
omvärldsbevakning och branschnytt.
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Storgatan 30 (4tr), 972 32 Luleå | Telefon: 0920-22 13 30 | info@visitlulea.se | www.lulea.nu/visitlulea

Luleå 2017-08-25

Visit Luleå ansöker om 1 800 000 kr för att under 2018:
– möjliggöra Luleås fortsatta värdskapssatsning
– fortsätta satsningen för att Luleå ska bli den ledande mötesstaden 
– fortsätta driva Luleås kommunikation enligt upparbetad plan

Personal 1 080 000
Övriga kostnader 70 000
Aktiviteter 300 000
Kommunikation 350 000
Summa 1 800 000

Bilagor:
Bil. 1: Värdskapsutbildning gör skillnad
Bil. 2: Den ledande mötesdestinationen

2017-08-25

Visit Luleå AB

VD Jenny Hellman
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-08

 
2016/1367-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Lindbäcks Boende AB och planuppdrag 
för kv Bågsågen, del av Notviken 4:40
Ärendenr 2016/1367-3.1.2.7

Kvalitet & samhällsutveckling förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Lindbäcks Boende AB erhåller 

markanvisning för byggande av bostäder i kvarteret Bågsågen, del av 
Notviken 4:40 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal.

2. Bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt.
3. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet samt efterföljande köpehandlingar.
4. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 

det markanvisade området samt besluta om antagande av 
detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-16 § 6 att uppdra till kvalitet & 
samhällsutveckling att genomföra en markanvisning genom 
jämförelseförfarande för del av Notviken 4:40, kvarteret Bågsågen, tidigare 
kallad Martin Ljungs knabbe.

Kvalitet & samhällsutveckling utformade därefter tillsammans med 
stadsbyggnads- och miljö- och byggförvaltningen en inbjudan till 
markanvisning med angivna förutsättningar för exploatering av området. 
Inbjudan skickades ut till presumtiva intressenter och lades ut på hemsidan. 
Elva aktörer lämnade in intresseanmälan med förslag till utformning och 
gestaltning av området.

De elva förslagen utvärderades av förvaltningarna gemensamt varvid 
förslaget från Lindbäcks bygg, i samarbete med arkitektkontoret 
Nordmark&Nordmark, bedömdes som det mest intressanta. Förslaget 
benämns som Brf Nejden och innebär att området bebyggs med 8 trähus i 2-3 
våningar med tydlig miljöprofil och med klassificering enligt Miljöbyggnad 
silver. Förslaget omfattar ca 60 bostäder upplåtna med bostadsrätt och med 
varierande lägenhetsstorlekar.

Kvalitet och samhällsutveckling har tagit fram ett förslag till 
markanvisningsavtal med byggherren. Avtalet ska ligga till grund för ett 
beslut om markanvisning och för att reglera villkor och förutsättningar för 
planering och utbyggnad av området. För att möjliggöra ny bebyggelse på det 
aktuella området måste ny detaljplan arbetas fram. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-08

 
2016/1367-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Lindbäcks Boende AB erhåller markanvisning till del av Notviken 4:40 i 
enlighet med förslag till markanvisningsavtal och att chefen för kvalitet & 
samhällsutveckling ges rätt att underteckna markanvisningsavtalet samt 
efterföljande köpehandlingar. Vidare föreslås att stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för det markanvisade området.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2017-01-16 § 6
 Förslag till markanvisningsavtal med bilaga 1-2

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Lindbäcks Boende AB
Stadsbyggnadsförvaltningen
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K O N C E P T E T N E J D E N S I T U A T I O N S P L A N P E R S P E K T I V B I L D L I N D B Ä C K S

N E J D :  T R A K T ,  O M G I V N I N G ,  
L A N D S K A P ,  N A T U R ,  B Y G D ,  G R A N N S K A P

N O T V I K E N  L U L E Å
M A R K A N V I S N I N G

Trakt, omgivning, landskap. Natur, byggd och grannskap. Ordet nejd härstammar från 
”nära” och symboliserar det Brf Nejden är. Ett sätt att leva i gemenskap nära naturen.

Martin Ljungs Knabbe är idag ett sammanhållet skogs- och friluftsområde nära 
centrala Luleå där vald del av området lämpar sig för en varsam förtätning. Vi vill med 
vårt förslag som kan ge platsen ett tillskott på cirka 50-60 lägenheter skapa känslan 
av att de nätta husen vuxit upp ur marken där de står och att de är en integrerad 
del av skogens kretslopp. Valet av byggnadernas struktur och utformning är gjort 
för att minimera ingreppet på miljön och bevara vegetationen i så stor utsträckning 
som möjligt. Förutom områdets topografi, har vi tagit särskild hänsyn till närliggande 
bebyggelse och att tillgängligheten för allmänheten till ”Knabben” bevaras.
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N E J D :  T R A K T ,  O M G I V N I N G ,  
L A N D S K A P ,  N A T U R ,  B Y G D ,  G R A N N S K A P

N O T V I K E N  L U L E Å
M A R K A N V I S N I N G

K O N C E P T E T N E J D E N S I T U A T I O N S P L A N P E R S P E K T I V B I L D L I N D B Ä C K S

Fasader som smälter  
in och tillför karaktär  
till området
–
Trä är ett genomgående tema i projektet. 
Husen byggs med en stomme och fasader 
av trä, där byggnadernas koppling till 
naturen förstärks av panelens olika naturnära 
nyanser och struktur. De små huskropparna 
skapar en flexibel struktur med möjlighet att 
anpassas till befintliga knabbar och värdefull 
vegetation. Med varierande hushöjder på 
två och tre våningar blir upplevelsen mer 
småskalig och i harmoni med den befintliga 
villabebyggelsen. Byggnadernas moderna 
karaktär och egna uttryck tillför kvalitéer till 
området där bakomliggande enkelhet och 
upprepning i struktur och byggnadssätt 
möjliggör ett prisvärt boende. 

Ett möte mellan 
människor och natur
–
Gröna kilar kopplar samman det befintliga 
villaområdet med Knabben och husens 
placering och utformning i två och tre 
våningar begränsar den privata karaktären 
och gör platsen tillgänglig för allmänheten. 
Inom det nya området skapas gårdar som 
uppmuntrar till möten och uteaktivitet – här 
finns till exempel möjlighet för de boende 
att odla tillsammans, utomhus eller i det 
gemensamma växthuset. På natten knyts 
skog och byggnader ihop med designade 
ljusinstallationer för att skapa variation och 
trygghet.

Skogen är områdets stora tillgång, varför 
vi valt att minimera de anlagda ytorna. En 
slinga löper genom området och kommer 
att användas för angöring till både gårdar 
och parkeringsplatser, vilka utförs med 
gräsarmerad betong. Stigar som passerar 
genom området idag kartläggs och 
återställs i samband med färdigställande. 
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N E J D :  T R A K T ,  O M G I V N I N G ,  
L A N D S K A P ,  N A T U R ,  B Y G D ,  G R A N N S K A P

N O T V I K E N  L U L E Å
M A R K A N V I S N I N G

Smarta lösningar för  
ett bekvämt boende
–
En bärande del i Lindbäcks Boendes 
erbjudande, vilket är en viktig del för Brf 
Nejden, är de ytsmarta lägenheterna där varje 
kvadratmeter optimerats för att hålla nere 
boendekostnader utan att rucka på kvaliteten. 
En stor blandning av lägenhetstyper och 
storlekar kommer att ge området en härlig 
social mix med allt från pensionärsparet 
som säljer sin villa och flyttar in i en lägenhet 
i markplan, till den unga studenten som 
söker ett bra första boende. De större 
etagelägenheterna passar perfekt till familjer. 

Bostäderna får generösa balkonger/
uteplatser med utblick mot gård och natur 
och med plats för att odla. Inomhus ges de 
bekvämligheter som du idag kan förvänta dig 
av en nyproducerad bostadsrätt med hög 
nivå på ytskikt, tvätt inom lägenheten och väl 
disponerade ytor för samvaro och matlagning. 
Lägenheterna har en individuell mätning av el 
och varmvatten för att stimulera till ett hållbart 
boende. Vidare är husen utrustade med 
klimatskyddande och uppvärmda trapphus 
som är en kvalitet i Luleås klimat. Detta bidrar 
även till en högre grad av tillgänglighet och 
trygghet främst för de äldre och skapar 
möjlighet till kvarboende. Bostäderna är 
utformade för att ta tillvara på läget i skogen 
och för att främja en aktiv och hållbar livsstil. 
Bra förvaringsmöjligheter för friluftsutrustning 
och cykel kommer att finnas på plats.

K O N C E P T E T N E J D E N S I T U A T I O N S P L A N P E R S P E K T I V B I L D L I N D B Ä C K S
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Brf Nejden använder ett 
kretsloppsperspektiv
–
Med vårt koncept vill vi ta hand om det mesta 
av dagvattnet. Det tas upp i gröna tak och 
takterrasser där de fördröjs i odlingsbäddar 
och planteringar för att sedan ledas ned till 
våra klängväxter och fördröjande dammar på 
marken. Dagvattenrännor på gården synliggör 
vattnet och fungerar också som lekmiljö vid 
regn. Vid de gemensamma odlingarna finns 
regntunnor med kran som samlar upp vattnet 
för att sedan kunna använda det till att vattna 
träd, buskar och annan växtlighet som ska 
smycka gårdsmiljöerna. En stor del av husens 
tak kommer att vara gröna, vilket bidrar med 
rening och samtidigt skapar fin harmoni med 
skogen.

Genom att tillhandahålla elbil- och elcykelpool 
kan vi sänka antalet parkeringar och minska 
avtrycket på naturområdet. Dessutom innebär 
en livsstil där man delar på elbil, tar kollektiva 
färdmedel eller bokar en gemensam elcyckel 
ett mer resurseffektivt sätt att leva. Hållbart 
både för miljö och plånbok helt enkelt, det 
gillar vi på Lindbäcks!

K O N C E P T E T N E J D E N S I T U A T I O N S P L A N P E R S P E K T I V B I L D L I N D B Ä C K S
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Brf Nejden i tio punkter:
–
1. Ytsmarta och kostnadseffektiva lägenheter.

2. Olika lägenhetstyper och storlekar bidrar till 
en social och inkluderande boendemiljö.

3. Tydlig miljöprofil med klassificering enligt 
Miljöbyggnad silver.

4. Minimalt avtryck i det värdefulla 
skogsområdet med väl avvägd exploatering 
där hus och gårdar blir en del av naturen.

5. Ljusinstallationer binder ihop hus och natur 
när det är mörkt och skapar trygghet.

6. Stomme och fasader av trä ihop med 
grönskande sedumtak och gårdar.

7. Elbil- och elbilcykelpool samt gemensamma 
förvaringsutrymmen för friluftsutrustning 
inspirerar till en grönare livsstil.

8. Generösa balkonger och uteplatser med 
utblick mot gård och natur.

9. Klimatskyddade och uppvärmda trapphus.

10. Gemensamma gårdar med odlingar för 
naturliga möten.
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Lindbäcks Boende 
– 
Att i dagens överhettade bostadsmarknad 
bygga prisvärda lägenheter vare sig det 
gäller hyreslägenheter eller bostadsrätter 
kräver att du äger hela kedjan från start till 
mål. Ett väl genomarbetat boendekoncept är 
avgörande för att säkerställa tänkt ekonomi 
och genomförande. Lindbäcks är idag en 
av mycket få aktörer i norra Sverige som 
håller i hela kedjan från markförvärv till vidare 
projektutveckling, byggnation och försäljning, 
samt ägande och förvaltning. Vi har med 
flertalet både utförda och pågående projekt 
visat att vi på ett hållbart sätt kan bygga 
attraktiva boenden för äldre och yngre i norra 
Sverige där andra misslyckats. 

Lindbäcks Boende är den familjeägda 
koncernen Lindbäcks bolag för 
projektutveckling och försäljning av nya 
bostäder. Vår vision är att vi ska vara kundens 
förstahandsval för att bo och leva där vårt 
erbjudande ska vara branschens mest 
hållbara. Vi vill erbjuda prisvärda och ytsmarta 
bostäder för alla.

Så här ser vi på Lindbäcks på hållbarhet.  

L I N D B Ä C K S
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Socialt  
– 
Sedan starten 1924 har vårt familjeägda bolag haft sitt 
hjärta i Norrland. Vi tror nämligen att det blir bäst resultat 
när aktörerna själva lever och kan omgivningen där nya 
projekt ska initieras och genomföras. Vårt sociala ansvar 
ligger också i att skapa nya arbetstillfällen i Norrland, där 
vi det senaste året anställt 140 nya kollegor. Vi har även 
påbörjat ett praktikprogram för människor som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden som redan resulterat i att 
fem nyanlända getts en fast anställning i vårt företag. Och ur 
jämställdhetssynpunkt jobbar vi mot att det ska vara hälften 
kvinnor på våra produktionsanläggningar. 

Vår 90-åriga erfarenhet har gett oss en stor förståelse för 
att bygga boenden för olika typer av människor i livets alla 
skeden. Studentbostäder, hyreslägenheter, bostadsrätter, 
äldreboende, trygghetsboende och hotell är återkommande 
projekt vi genomför.   

Ekologiskt  
– 
Byggsektorn i Sverige släpper ut cirka tio miljoner ton koldioxid 
varje år, ungefär lika mycket som samtliga personbilar. När det 
gäller byggnader och klimatpåverkan har diskussionerna länge 
handlat om uppvärmning, men i dag sker ungefär hälften av 
utsläppen under själva byggprocessen där byggnationer av 
trä endast släpper ut hälften så mycket som ett hus i betong. 
Vi bygger samtliga av våra bostäder med trä som bärande 
stommaterial och våra byggnader klassas enligt Miljöbyggnad 
silver. Detta resulterar i boendemiljöer för en hållbar livsstil där 
omsorg om både människa och miljö står i fokus.

Vi bygger nu Europas modernaste produktionsanläggning för 
flerbostadshus i Piteå som tar oss från dagens nivåer med ett 
färdigställande på cirka 900 lägenheter per år till att senast 2021 
vara uppe på en produktionstakt av 2500 lägenheter. Fabriken 
kommer att försörjas helt av återvunnen energi från intilliggande 
industrier samt en stor solvärmeanläggning på taket.

K O N C E P T E T N E J D E N S I T U A T I O N S P L A N P E R S P E K T I V B I L D L I N D B Ä C K S

Ekonomiskt   
– 
Vi är landets ledande företag inom industriellt byggande 
av flerbostadshus i trä. Vårt sätt att bygga bostäder på 
är framtidsfokuserat, där vår process möjliggör prisvärda 
boendelösningar. Vi arbetar med konceptet ”ytsmarta 
lägenheter” där varje kvadratmeter inom lägenheten studeras 
och optimeras för att nå maximal kvalitet och bekvämlighet 
till bra pris. Våra hus är platsanpassade och ändamålsenligt 
utformade för att ge långsiktigt hållbara lösningar med 
bestående värden.

L I N D B Ä C K S
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Vi har i över 20 års tid visat att vi kan bygga prisvärda hyresrätter där 
vi idag äger över 1 500 lägenheter i Luleå. Med Brf Nejden inleder vi 
en satsning på att även bygga kostnadseffektiva bostadsrätter där vi 
kombinerar det prisvärda med det attraktiva och hållbara. Med valet 
av Lindbäcks Boende och Brf Nejden får Luleå kommun en ny och 
stark aktör inom området samt ett projekt som både förädlar och 

vidareutvecklar Martin Ljungs Knabbe och staden. 

Brf Nejden är ett samarbete mellan Lindbäcks och 
arkitektkontoret Nordmark & Nordmark. 

Vid frågor, var vänlig kontakta:
Mikael Thorgren

Affärsområdeschef Norr
0911-23 10 22, 070-341 70 74

mikael.thorgren@lindbacks.se
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MARKANVISNING
DEL AV NOTVIKEN 4:40

INBJUDAN

Luleå kommun avser att sälja delar av fastigheten 
Notviken 4:40 i anslutning till Hyvelgränd och 
Stickvägen. Syftet är att bygga prisvärda bostads-
rätter för att komplettera utbudet av bostäder i 
området.

Markanvisning genomförs genom jämförelseförfa-
rande där intressenter ges möjlighet att lämna kon-
ceptbeskrivningar och skisser. En dialog kommer 
att hållas med alla som lämnar in förslag.

Intresseanmälan ska vara inlämnad till:
Senast fredag 24/11-2017

Luleå kommun
Samhällsutvecklingskontoret
971 85 Luleå

Beslut av kommunstyrelsen om markanvisning
beräknas i april 2017 varefter arbete med att 
upprätta markanvisningsavtal och ny detaljplan 
startar. Byggnation ska vara påbörjad 
inom två år efter att detaljplan vunnit 
laga kraft.
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VI SER 
FRAMFÖR 
OSS… 

Prisvärda bostadsrätter som kompletterar utbudet av bostäder i området.

Byggnader i två till tre våningar med tydliga kopplingar till skogen och 
till omkringliggande bebyggelse. Byggnaderna har huvudsakligen fasa-
der i trä samt material och tekniker med effektiva kretsloppslösningar för 
både energi- och resursanvändning.

En bebyggelse och utemiljö som är väl anpassad till platsens natur och 
topografi. Gårdarna uppmuntrar till möten, lek och samvaro utan att 
exkludera någon. En utemiljö som inspirerar och lockar till aktivitet. En 
gestaltning och materialval som möjliggör lokalt omhändertagande av 
dagvatten.

Att särskilt värdefulla träd behålls.

Att de som bor där stimuleras att göra sina resor till fots, med cykel eller 
med kollektivtrafik. Att exploateringen bidrar till trafiksäkra lösningar 
med mindre enheter för parkering. 

Att planering har präglats av öppenhet och 
samverkan med närboende.
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Namnet Notviken var tidigare kanske 
mest känt för att Norrbottens Fältjägarkår 
och Norrbottens regemente hade sin 
övningsplats där under åren 1883-1907.

1907 byggde Statens Järnvägar (SJ) järnvägsverk-
städer vid Notviken. På 1920-talet behövdes 
bostäder åt arbetarna vid järnvägsverkstäderna. 
Bostäderna byggdes öster om verkstäderna i områ-
det som nu kallas Gamla Notviken. I samband med 
att stadsdelen Mjölkudden byggdes under 1960-
talet byggdes även Notviken ut med villor och 
radhus mellan Mjölkuddsvägen och Bodenvägen. 

Skogen är insprängd i villabebyggelsen öster om 
Mjölkuddsvägen. Den består av stora, gamla tallar 
och genomkorsas av väl upptrampade stigar. 
Området nyttjas framförallt av närboende. 

Beskrivning av området

109



Området är utpekat som nytt område för bostä-
der i översiktsplanen. Enligt översiktsplanen ska 
rekreation prioriteras i skogsområdet. Mindre 
komplettering med bostäder kan tillåtas i direkt 
anslutning till Hyvelgränd och Stickvägen. 

Bebyggelsen i anslutning till området består av 
villor eller kedjehus i en våning. Byggnader-
na har fasader i tegel och trä samt flacka tak.

Området för markanvisning är idag ett skogsom-
råde på en höjd vilket gör att topgrafin ställer krav 
på tillkommande bebyggelse. Vid en inventering 
av skogens värden har både natur- och sociala 
värden klassats som en trea vilket är den lägsta 
klassen. Området har dock upplevelsevärden 
för framförallt närboende. Vid exploatering av 
området är det därför viktigt att ta hänsyn till 
förutsättningarna för att bevara träd i anslutning 
till bebyggelsen. Avståndet mellan byggnad och 
det träd man vill bevara bör vara 10 meter.

NUTID
I området för markanvisning finns en nätsta-
tion som ska ges förutsättningar att vara kvar.
Biltrafik till och från det aktuella områ-
det för markanvisning ansluts norrifrån. 
Gående och cyklister når området via en 
gång- och cykeltunnel i områdets norra del. 

Hyvelgränd och Stickvägen har endast bebyg-
gelse på ena sidan och befintlig infrastruktur 
kan nyttjas för ny bebyggelse i området.

Kapaciteten på kommunens nät för spillvatten 
är begränsad. Området bedöms kunna 
ansluta till det kommunala nätet under 2019. 

Området för 
markanvisning 
är ca 10 000 m2
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VAD HÄNDER 
SEN?

Inspirationsbilder

För att delta i markanvisningen ska ni redovisa ett 
koncept för exploatering av området samt enkla 
skisser som visar disposition och volymer.

De inkomna förslagen kommer att bedömas av 
tjänstepersoner från kvalitet & samhällsutveckling, 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och bygg-
nadsförvaltningen. De inlämnade förslagen ska 
presenteras för bedömningsguppen.

När utvärderingen är klar lämnas ett förslag till 
beslut till kommunstyrelsen. Normalt gäller en 
markanvisning i två år efter att detaljplanen har 
vunnit laga kraft.

UNDERLAG
Riktlinjer för markanvisning
Primärkarta
Ortofoto
Parkeringsnorm för cykel och bil

TIDPLAN

24 februari 2017
Inlämning av koncept och skisser.
mars 2017
Utvärderingen av förslagen.
april 2017
Beslut av kommunstyrelsen.

KONTAKTPERSON
Frida Wikström,
Kvalitet & samhällsutveckling
frida.wikstrom@lulea.se

Anna Lindh Wikblad
Chef kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN  MARKANVISNINGSAVTAL

Mellan Luleå kommun, org nr 212000-2742, nedan kallad kommunen, och 
Lindbäcks Boende AB, Box 753, 941 28 Piteå, org nr 556687-0209, nedan 
kallad byggherren, träffas här följande avtal om markanvisning.

§ 1 Bakgrund
Kommunen bjöd i februari 2017 in till markanvisning genom jämförelse-
förfarande för ett ca 10 000 kvm stort område av Notviken 4:40, även kallat 
Martin Ljungs knabbe. Området är ett skogsområde med stora gamla tallar 
som genomkorsas av väl upptrampade stigar. Området omges av 
villabebyggelse och benämns numera som kvarteret Bågsågen.

Enligt översiktsplanen ska rekreation prioriteras i området men mindre 
kompletteringar med bostäder kan tillåtas i den nordvästra delen i 
anslutning till Hyvelgränd och Stickvägen.  Ny detaljplan ska arbetas fram 
för att möjliggöra ny exploatering. 

Efter utvärdering av inkomna förslag har byggherrens förslag Brf Nejden 
bedömts som det mest intressanta. Detta avtal ska ligga till grund för beslut 
om markanvisning av Kvarteret Bågsågen till byggherren. 
Markanvisningsavtalet syftar till att reglera de villkor och förutsättningar 
som gäller för planering och utbyggnad av det markanvisade området.

§ 2 Byggherrens förslag
Byggherren har i samarbete med arkitektkontoret Nordmark& Nordmark 
lämnat ett förslag till exploatering av markanvisningsområdet. Förslaget 
innebär att området bebyggs med 8 trähus i 2- 3 våningar och med tydlig 
miljöprofil. Byggnaderna ska klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggherren ska planera projektet så att naturmarken behålls i så stor 
utsträckning som möjligt och så att bebyggelsen och markanläggningarna 
anpassas till befintliga höjder. Tillgängligheten till skogsområdet ska 
säkerställas genom en gångpassage mellan Hyvelgränd/Stickvägen och 
skogsområdet. Totalt inryms ca 60 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 
med varierande lägenhetsstorlekar. 

Förslaget ska ligga till grund för den fortsatta planeringen och 
genomförandet av projektet. Förslaget bifogas, bilaga 1.
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§ 3 Markanvisning
Byggherren erhåller markanvisning till ett område av Notviken 4:40 inom 
kvarteret Bågsågen. Det markanvisade området har markerats med röd 
kantlinje på bifogad karta, bilaga 2. Exakt avgränsning av området kommer 
att läggas fast i den kommande detaljplanen. 

§ 4 Marköverlåtelse
När detaljplanen vunnit laga kraft, byggherren presenterat tidplan för 
projektet och erhållit bygglov upprättar kommunen ett köpeavtal för 
överlåtelse av marken. 

Köpeavtalet kommer att villkoras att gälla under förutsättning att 
byggherren påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter det 
att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Det markanvisade området kommer att överlåtas i befintligt skick och fritt 
från penninginteckningar. 

Köpeskillingen för markområdet ska beräknas enligt den vid 
överlåtelsetidpunkten gällande kommunala markpristaxan. Köpeskillingen 
ska betalas senast på tillträdesdagen.

I avtalet kommer också att regleras att byggherren ska betala alla kostnader 
för bygglov inklusive planavgift, va-anläggningsavgift, elanslutning, 
anslutning till fjärrvärmenätet, lagfart mm i enlighet med gällande taxor.

Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning av det markanvisade 
området med avgränsning i enlighet med kommande detaljplan.

Någon ersättning för gatubyggnadskostnad ska inte betalas i samband med 
markförvärvet. Detta gäller dock inte gatubyggnadskostnader för ev 
förbättringsåtgärder som kan komma att krävas i framtiden.

§ 5 Förvärv av bostäder
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen för 
särskilda gruppers behov. Byggherren ska därför erbjuda kommunen att 
förvärva 5% av bostäderna. Kommunen förbinder sig att inom 4 veckor från 
byggherrens erbjudande skriftligen meddela byggherren om kommunen 
önskar förvärva bostäderna.
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§ 6 Anslutning till det kommunala va-nätet
Den planerade bebyggelsen ska anslutas till det kommunala va-nätet. När 
byggherren påbörjat projektering av området ska samråd ske med 
kommunens va-avdelning för överenskommelse om lämpliga 
anslutningspunkter mm. Inom kvartersmark ansvarar byggherren för 
utbyggnad av alla ledningar.

§ 7 Återgång av markanvisning
Om byggherren inte påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år 
efter det att detaljplanen vunnit laga kraft upphör markanvisningsavtalet att 
gälla utan föregående uppsägning och utan rätt för byggherren till ersättning 
för nedlagda kostnader. Om avtalet förfaller är byggherren skyldig att 
återställa marken så långt som är möjligt i ursprungligt skick.

§ 8 Vidareöverlåtelse
Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga 
medgivande.

§ 9 Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

§ 10 Kommunens godkännande
Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
 

Luleå 2017- Luleå 2017-

För Luleå Kommun För Lindbäcks Boende AB

………………………. ………………………………..
Anna Lindh Wikblad Vilhelm Risberg
Chef Kvalitet & samhällsutveckling Vd
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-11

 
2016/742-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till Benita AB och planuppdrag på del av 
Hertsön 11:1, Ejdergränd
Ärendenr 2016/742-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Benita AB erhåller markanvisning för 

byggande av bostäder på del av Hertsön 11:1, Ejdergränd, i enlighet 
med bifogat markanvisningsavtal

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
markanvisningsavtalet samt efterföljande köpehandlingar

3. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
det markanvisade området samt besluta om antagande av detaljplan

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12 § 213 att uppdra till kvalitet & 
samhällsutveckling att genomföra en markanvisning genom 
jämförelseförfarande för del av Hertsön 11:1 på Ejdergränd. 

Kvalitet & samhällsutveckling utformade därefter tillsammans med 
stadsbyggnads- och miljö- och byggnadsförvaltningen en inbjudan till 
markanvisning med angivna förutsättningar för exploatering av området och 
nyttjande av befintlig byggnad. Inbjudan annonserades i dagstidningarna, 
skickades till presumtiva intressenter och lades ut på kommunens hemsida.

Två intressenter lämnade in intresseanmälan med förslag till utformning och 
gestaltning av området. En intressent valde att återta sitt intresse varefter det 
kvarstod ett förslag från a och d arkitektkontor. Förslaget från a och d 
arkitektkontor bedömdes vid utvärderingen ha många kvaliteter och innebär 
att befintlig byggnad byggs om till 2-3 lägenheter och att ny bebyggelse 
uppförs i en- och tvåvåningshus med tre lägenheter vardera. Husen ska 
byggas i trä och kräva minimal energiförbrukning. 

Kvalitet & samhällsutveckling har tagit fram ett förslag till 
markanvisningsavtal med byggherren. A och d arkitektkontor har i projektet 
samarbetat med Aulis konsult och utveckling AB och bildat bolaget Benita 
AB. Markanvisningsavtalet ska ligga till grund för beslut om markanvisning 
och för att reglera villkor och förutsättningar för planering och utbyggnad av 
området. För att möjliggöra ny bebyggelse på området måste ny detaljplan 
arbetas fram.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-11

 
2016/742-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisningsavtalet reglerar att befintlig byggnad ska bevaras och behålla 
sin karaktär som Norrbottensgård och att ny bebyggelse ska ha goda 
funktionella och rumsliga samband med befintlig byggnad. Vidare ska 
området disponeras så att grönytorna bidrar till en god utemiljö som stärker 
den sociala samvaron.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att Benita AB 
erhåller markanvisning till del av Hertsön 11:1 i enlighet med förslag till 
markanvisningsavtal och att chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt 
att underteckna avtalet samt efterföljande köpehandlingar. Vidare föreslås att 
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för det 
markanvisade området.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12 § 213
 Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 1-2

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Benita AB
A och d arkitektkontor
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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INBJUDAN
MARKANVISNING
EJDERGRÄND 18,HERTSÖN
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MARKANVISNING
EJDERGRÄND 18,
HERTSÖN

INBJUDAN

Luleå kommun avser att sälja Ejdergränd 18 inom
fastigheten Hertsön 11:1 i syfte att bygga bostäder.
Markanvisning genomförs genom ett
jämförelseförfarande där ni ges möjlighet att
lämna projektidéer, skisser och/eller
beskrivningar. En dialog kommer att hållas
med alla som lämnar in förslag.

Intresseanmälan ska vara inlämnad till:
Senast fredag 16 december 2016

Luleå kommun
Samhällsutvecklingskontoret
971 85 Luleå

Beslut av kommunstyrelsen om markanvisning
beräknas i mars 2017 varefter arbete med att
upprätta markanvisningsavtal och ny detaljplan
startar. Byggnation ska vara påbörjad inom
två år efter att detaljplan vunnit laga kraft.
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VI SER 
FRAMFÖR 
OSS… 

Ett kvarter där byggnadernas gestaltning,
skala och disposition speglar områdets historia som jordbruks-
och fiskeby med den befintliga byggnaden bevarad.
Bebyggelsen kompletterar stadsdelens utbud av bostäder och utgörs 
av bostadsrätter och/eller äganderätter.

Utemiljön präglas av en öppen miljö som är väl anpassad till platsens 
natur och topografi. Gårdarna uppmuntrar till möten, lek och
samvaro utan att exkludera någon. En utemiljö som inspirerar
och lockar till aktivitet.

De som bor där stimuleras att göra sina resor till fots, med cykel eller 
med kollektivtrafik. Byggnaderna har material och tekniker med effek-
tiva kretsloppslösningar för både energi- och resursanvändning.

Planering har präglats av öppenhet och
samverkan med närboende.
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Hertsön har under flera sekel varit en 
jordbruks- och fiskeby med bland annat 
laxfiske som en viktig näring. På 1500-
talet bodde det fem familjer på ön
tillsammans med tamdjur och boskap. 
Inte förrän 1900-talets första år fick
Hertsö by landsväg till Luleå.
På 1930-talet fanns 21 lantgårdar 
som till 1960-talets mitt hade
reducerats till fyra jordbruk.

Hertsö by med nuvarande
Ejdergränd 18. Hertsön, Örnäset
och Bredviken i slutet av 1950-talet.

Expansionen på Norrbottens
järnverk AB (NJA) under slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet
påverkade Hertsön kraftigt och har 
gjort Hertsön till vad det är idag. 

Beskrivning av området
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Området för
markanvisning är

ca 3800 kvm.

Planeringen av den nya stadsdelen 
påbörjades under 1960-talets
andra halva och hela stadsdelen var
färdigbyggd vid slutet av 1970-talet.
 
Hertsön har idag tre kvarvarande
Norrbottensgårdar. Förutom
Ejdergränd 18 finns två som 
byggts om till flerbostadshus.
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 Området för markanvisning är idag
ett parkområde som delvis har 
använts som förskolegård.
Omkringliggande bebyggelse 
består av villor och radhus.
Ejdergränd 18 ligger bara ett par 
hundra meter från koloniområdet 
på Hertsön och en kilometer från 
Hertsönträskets naturreservat.
I närheten finns även skola, förskola 
och grönområden för lek och spel.

NUTID
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VAD HÄNDER 
SEN?
De inkomna förslagen kommer att
bedömas av personer från samhällsutveck-
lingskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen 
och miljö- och byggnadsförvaltningen.
De företag som lämnar in en intresse-
anmälan kommer att ges möjlighet att
presentera sitt förslag för bedömningsgruppen.

När utvärderingen är klar lämnas ett
förslag till beslut till kommunstyrelsen
Normalt gäller en markanvisning i två år
efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

UNDERLAG
Riktlinjer för markanvisning
Ritningar
www.lulea.se/samhalle--gator

TIDPLAN

16 december 2016
Inlämning av intresseanmälan.
Januari 2017
Utvärderingen av förslagen.
Mars 2017
Beslut av kommunstyrelsen.

KONTAKTPERSON
Göran Gabrielson,
samhällsutvecklingskontoret
goran.gabrielson@lulea.se

Inspirationsbilder
Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

125



www.lulea.se/samhalle--gator
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LULEÅ KOMMUN  MARKANVISNINGSAVTAL

Mellan Luleå kommun, org nr 212000-2742, nedan kallad kommunen, och 
Benita AB, Nordanträsk 23, 954 42 Södra Sunderbyn, org nr 559098-8209, 
nedan kallad byggherren, träffas här följande avtal om markanvisning.

§1 Bakgrund
Kommunen bjöd i november 2016 in till markanvisning genom 
jämförelseförfarande för ett ca 3800 kvm stort område av Hertsön 11:1 med 
adress Ejdergränd 18. På området finns en äldre Norrbottensgård som på 
senare tid använts som förskola. Området är i gällande detaljplan avsatt dels 
som samlingslokal dels som grönområde. Ny detaljplan ska arbetas fram för 
att möjliggöra ny bebyggelse. 

Detta avtal ska ligga till grund för beslut om markanvisning av området till 
byggherren. Markanvisningsavtalet syftar till att reglera de villkor och 
förutsättningar som gäller för planering och utbyggnad av det markanvisade 
området.

§2 Byggherrens förslag
A och d arkitektkontor har lämnat in ett förslag till exploatering av 
markanvisningsområdet. Förslaget innebär att befintlig Norrbottensgård 
byggs om till två eller tre lägenheter och att området kompletteras med ny 
bebyggelse i fyra huskroppar med blandade lägenhetsstorlekar. Förslaget 
bifogas, Bilaga 1. Förslaget ska ligga till grund för den kommande 
detaljplanläggningen men ska vidareutvecklas i samråd med kommunen 
enligt intentionerna nedan.

Byggherren ska planera området så att befintlig byggnad bevaras och 
behåller sin karaktär som Norrbottensgård med avseende på exteriören. 
Senare tillkommen utbyggnad får rivas. Fasaden i övrigt får inte förvanskas. 
Ny bebyggelse ska utformas med goda funktionella och rumsliga samband 
till befintlig byggnad. Detta ska syfta till att lyfta fram befintlig byggnad som 
ett mervärde för området. Området ska vidare disponeras så att grönytorna 
kan bidra till en god utemiljö som stärker den sociala samvaron. 

§3 Markanvisning
Byggherren erhåller markanvisning till ett område av Hertsön 11:1 inklusive 
på området befintlig byggnad. Det markanvisade området har markerats 
med röd kantlinje på bifogad karta, bilaga 2. Exakt avgränsning av området 
kommer att läggas fast i den kommande detaljplanen.
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LULEÅ KOMMUN  

§4 Marköverlåtelse
När detaljplanen vunnit laga kraft, byggherren presenterat tidplan för 
projektet och erhållit bygglov upprättar kommunen ett köpeavtal för 
överlåtelse av befintlig byggnad och markområdet. 

Köpeavtalet kommer att villkoras att gälla under förutsättning att 
byggherren påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter det 
att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Befintlig byggnad och det markanvisade området kommer att överlåtas i 
befintligt skick och fritt från penninginteckningar. 

Köpeskillingen för befintlig byggnad är 750 000 kr och i övrigt ska 
köpeskillingen för nytillkommande bebyggelse beräknas enligt den vid 
överlåtelsetidpunkten gällande kommunala markpristaxan. 

I avtalet kommer också regleras att byggherren ska betala alla kostnader för 
bygglov inklusive planavgift, va-anläggningsavgift, elanslutning, anslutning 
till fjärrvärmenätet, lagfart mm i enlighet med gällande taxor.

Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning av det markanvisade 
området med avgränsning i enlighet med kommande detaljplan.

Någon ersättning för gatubyggnadskostnad ska inte betalas i samband med 
markförvärvet. Detta gäller dock inte gatubyggnadskostnader för ev 
förbättringsåtgärder som kan komma att krävas i framtiden.

§5 Utbyggnad av vatten och avlopp
Den planerade bebyggelsen ska va-försörjas via kommunala ledningar i 
områdets södra kant. När byggherren tagit fram projekteringshandlingar för 
området ska samråd ske med kommunens va-avdelning för 
överenskommelse om tidplan för utbyggnad, lämpliga anslutningspunkter 
mm. Byggherren ansvarar för utbyggnad av ledningarna inom kvartersmark.

§6 Förvärv av bostäder
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen för 
särskilda gruppers behov. Byggherren ska därför erbjuda kommunen, 
avdelning Fastigheter, att förvärva minst 5 % av bostäderna. Kommunen 
förbinder sig att inom 4 veckor från byggherrens erbjudande skriftligen 
meddela byggherren om kommunen önskar förvärva bostäderna.
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LULEÅ KOMMUN  

§7Återgång av markanvisning
Om byggherren inte påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år 
efter det att detaljplanen vunnit laga kraft upphör markanvisningsavtalet att 
gälla utan föregående uppsägning och utan rätt för byggherren till ersättning 
för nedlagda kostnader. Om avtalet förfaller är byggherren skyldig att 
återställa marken så långt som är möjligt i ursprungligt skick.

§8 Vidareöverlåtelse
Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga 
medgivande.

§9 Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

§10 Kommunens godkännande
Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
 

Luleå 2017-09- Luleå 2017-09-

För Luleå Kommun För Benita AB

………………………. ………………………………..
Anna Lindh Wikblad Camilla Lindmark
Chef Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-07

 
2016/263-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Överföring av markanvisning för Hällbacken etapp 4 till 
Mark 1 i Luleå AB
Ärendenr 2016/263-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra markanvisningen för Hällbacken 
etapp 4, berörande del av Björsbyn 1:12 i Luleå kommun, till Mark 1 i Luleå 
AB och att ge chefen för kvalitet & samhällsutveckling rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
HSB Produktion i Norr HB övertog en markanvisning från Peab Sverige AB 
genom beslut i kommunstyrelsen 2017-02-13 § 33. Markanvisningen avsåg 
byggande av flerbostadshus inom etapp 4 på Hällbacken. HSB har nu 
återkommit till kommunen och begärt att beslutet om markanvisningen ska 
ställas på deras markbolag Mark 1 i Luleå AB. En överföring på markbolaget 
innebär att dessa kan förvärva och söka lagfart direkt på förvärvet. 

Kvalitet och samhällsutveckling föreslår att markanvisningen överförs till 
Mark 1 i Luleå AB med organisationsnummer 559100-5474 och att 
markanvisningen i övrigt ska gälla med de villkor som ställdes i samband 
med ursprunglig markanvisning 2016-03-14 § 101.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 101
 Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 33

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Mark 1 i Luleå AB, c/o HSB Produktion AB
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2017-02-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 33

Markanvisning till Peab Sverige AB på del av fastigheten 
Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Ärendenr 2016/263-3.1.1.3

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra markanvisningen för etapp 4 

på Hällbacken berörande del av fastigheten Björsbyn 1:12 i Luleå 
kommun från Peab Sverige AB till HSB Produktion i Norr HB 

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

3. Markanvisningen överförs med oförändrade villkor.

Sammanfattning av ärendet
Inom etapp 4 på Hällbacken finns i gällande detaljplan ett område avsatt för 
en grupp med små flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 
101 att lämna markanvisning till Peab Sverige AB för området. Peab har 
därefter inlett samarbete med HSB för att genomföra projektet och har därför 
begärt att markanvisningen överförs på HSB. Avsikten är att Peab ska uppföra 
bostäderna på entreprenad åt HSB medan HSB ska ansvara för projektet och 
svara för bildande av bostadsrättsförening och försäljning av bostäderna. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att markanvisningen överförs från Peab 
Sverige AB till HSB Produktion i Norr HB, org nr 969769-6442 och att 
markanvisningen i övrigt ska gälla med oförändrade villkor vilka finns i 
kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 101. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att överföra 
markanvisningen för etapp 4 på Hällbacken berörande del av fastigheten 
Björsbyn 1:12 i Luleå kommun till HSB Produktion i Norr HB och att ge chefen 
för kvalitet & samhällsutveckling rätt att underteckna köpehandlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-01-30 § 34 föreslagit 
kommunstyrelsen bifalla kvalitet & samhällsutvecklings förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2017-02-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll § 101, 2016-03-14, KLF Hid 2016.1680
 Kvalitet & samhällsutvecklings förslag, KLF Hid 2017.358
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 34, 2017-01-30, KLF Hid 

2017.440

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Peab Sverige AB
HSB Produktion i Norr HB
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-03-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 101

Markanvisning till Peab Sverige AB på del av fastigheten 
Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Ärendenr 2016/263-3.1.1.3

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Peab Sverige AB erhåller 

markanvisning till ett område för ca 42 lägenheter inom Hällbacken 
etapp 4.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-03-31.
3. Peab Sverige AB äger rätt att förvärva området enligt nedanstående 

villkor.
4. Samhällsutvecklingskontorets chef ges rätt att underteckna 

köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På Hällbacken etapp 4 finns i gällande detaljplan ett område avsatt som 
möjliggör både småhus och flerbostadshus.  Peab Sverige AB har 2015-09-
23 kommit in med en begäran om markanvisning för byggande av ca 42 
lägenheter i tvåvånings flerbostadshus i området. Peab har som inriktning 
att alla deras bostäder ska vara miljöcertifierade. Företaget har byggt 
radhus på Kronanbacken och vill gärna få kontinuitet och fortsätta 
utbyggnaden i området. 

Byggandet av flerbostadshus bidrar till en blandning av olika 
boendeformer i området i enlighet med översiktsplanens intentioner. 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Peab Sverige AB erhåller 
markanvisning för att uppföra flerbostadshus på Hällbacken etapp 4 inom 
del av Björsbyn 12:1. Markanvisningen föreslås gälla med nedanstående 
villkor. 

Innan husproduktion påbörjas ska bolaget redovisa tidplan för 
husproduktionen och dess färdigställande. Peab äger rätt att förvärva 
marken i befintligt skick i enlighet med vid försäljningstidpunkten gällande 
markpris. Peab svarar för allt arbete och alla åtgärder inom det anvisade 
området. Bolaget betalar alla kostnader för bygglov inklusive planavgift, 
va-anläggning, el mm enligt gällande taxor. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-03-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Om Peab Sverige AB inte har påbörjat husproduktion i väsentlig 
omfattning senast 2018-03-31 förfaller denna markanvisning utan rätt för 
Peab till ersättning för nedlagda kostnader.

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

Samhällsutvecklingskontoret har 2016-02-19 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att Peab Sverige AB erhåller markanvisning till ett område för ca 42 
lägenheter inom Hällbacken etapp 4. Markanvisningen ska gälla till 2018-
03-31. Peab Sverige AB äger rätt att förvärva området enligt nedanstående 
villkor samt att samhällsutvecklingskontorets chef ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 99 föreslagit 
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag. 

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Ansökan om markanvisningsavtal på del av Hällbacken etapp 4
 Samhällsutvecklingskontorets förslag 2016-02-19
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 99, 2016-02-29

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
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Frida Wikström

Planuppdrag för del av Centrum, Trasten 14
Ärendenr 2017/542-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för kontor och bostäder för del 
av Centrum, Trasten 14. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan.

Utgångspunkter för detaljplanearbetet ska vara:
 Att arbetet med förslag till detaljplan sker parallellt och i linje med 

ställningstaganden i utvecklingsplan Luleå centrum.

Detaljplanarbetet ska särskilt utreda:
 Hänsyn till försvarsmaktens intressen
 Påverkan på stadsbilden
 Påverkan på områdets kulturhistoriska värden
 Påverkan på omkringliggande fastigheter i form av skuggning
 Buller
 Möjligheten att anordna parkering och transporter inom fastigheten

Sammanfattning av ärendet

Ungefärligt planområde
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Hushållningssällskapet i Norrbotten – Västerbotten har ansökt om ändrad 
detaljplan för Trasten 14 i Luleå centrum. Föreslagen om- och tillbyggnade 
innefattar cirka 20 bostäder och ytterligare kontor i 16 våningar. Syftet med 
detaljplanen är att pröva förutsättningarna för lämplig på- och ombyggnad av 
befintlig byggnad med hänsyn till påverkan på stadsbilden, påverkan på 
områdets kulturhistoriska värden, påverkan på omkringliggande fastigheter i 
form av skuggning, buller och möjligheten att anordna parkering och 
transporter inom fastigheten.

Gällande detaljplan anger område för allmänt ändamål och bebyggelse från 
två våningar till +31,1 meter över stadens nollplan. En ändring av detaljplanen 
krävs för att möjliggöra föreslagen byggnation.

Förslaget bedöms inte vara förenlig med gällande översiktsplan. En 
precisering av ställningstagandena i översiktsplanen är under framtagande 
inom det pågående arbetet med utvecklingsplan (UP) för Luleå centrum. 
Detaljplanearbetet ska ske parallellt och i linje med ställningstaganden i UP 
Luleå centrum och samråd, granskning och eventuellt antagande av 
detaljplanen ska ske efter samråd för utvecklingsplan Luleå centrum.

Planarbetet inleds under kvartal 2, 2017.

Kvalitet & samhällsutveckling har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen 
samt miljö- och byggförvaltningen berett ärendet.

Beskrivning av ärendet
Hushållningssällskapet i Norrbotten – Västerbotten har ansökt om ändrad 
detaljplan för Trasten 14 i Luleå centrum. Förslaget innebär en påbyggand av 
befintlig fastighet till 16 våningar och en ny byggnad ovanpå nuvarande 
parkering. Tillkommande bebyggelse bedöms ge ett tillskott med ett 20-tal 
nya lägenheter samt en gårdsmiljö på ett upphöjt bjälklag med planteringar. 
Exploateringen är också tänkt att utöka med ytterligare yta för 
kontorsändamål. Parkeringsbehovet är tänkt att till största delen lösas under 
mark.

Trasten 14 är centralt belägen i Luleå och har, med sitt läge vid en av 
infarterna till Luleå, stor påverkan på stadsbilden.

Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 
2013, ÖP) anger för centrum att:

 Utformningen av bebyggelsen är viktig för stadens identitet samt 
förståelse av dess ursprung och sammanhang.
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 För ny- om- och tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska 
högra krav på anpassning ställas gällande gestaltning, placering och 
höjder.

 Inom rutnätsstaden ska bebyggelsen vara 4-5 våningar och maximalt 
10-12 våningar för enstaka projekt. Höga byggnader som utmärker sig 
från omgivningen kan lokaliseras till platser där bebyggelsen inte 
innebär allt för negativ påverkan på omgivningen, exempelvis i form 
av skuggning eller till områden där byggnaden kan framhäva 
stadsbilden, exempelvis vid infarter till staden.

 För byggnader som syns från entréer till staden ska höga krav ställas 
på gestaltning.

 Vid ny- om- eller tillbyggnad ska krav ställas på flexibla lokaler i 
bottenplan.

 Det ska ställas höga krav på friytor inom kvartersmark vid 
nybyggnation av bostäder.

En utredning för att identifiera lämplig lokalisering för hög bebyggelse i 
centrum har tagits fram (Hög bebyggelse i Luleå centrum, 2015). Utredningen 
är ett underlag för vid detaljplaneläggning och för det pågående arbetet med 
utvecklingsplan (UP) Luleå centrum.

Utredningen beskriver betydelsen av landmärken för stadens läsbarhet och 
som identitetsmarkörer. Ett antal landmärken identifierats bland annat BAD-
skylten vid Pontusbadet, Bergnäsbron och domkyrkan. I utredningen anges 
att den övergripande gestaltningsidén för Luleå centrum bygger på 
domkyrkans betydelse som identitetsbärande byggnad. Tillkommande 
bebyggelse ska framhäva domkyrkan i stadsbilden och höga byggnader ska 
bidra till en dynamik i stadsbilden. Siktlinjer från Bergnäsbron mot 
domkyrkan ska säkerställas.

Ställningstaganden i utredningen för hög bebyggelse i Luleå centrum ska tas 
omhand och konkretiseras i UP Luleå centrum. Stadsbilden, stadens identitet 
och dess landmärken är viktiga frågor som medborgarna bör få möjlighet att 
ta ställning till. Därför ska detaljplanearbetet ske parallellt med arbetet med 
UP Luleå.

Befintlig byggnad ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram och anges som ett 
område med högt kulturhistoriskt värde. Angränsande fastighet 
(länsstyrelsen) har värdefulla byggnader med skydd i detaljplan (q). 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till områdets kulturhistoriska värden.

Området omfattas av riksintresse för totalförsvar (bla. stoppområde för höga 
objekt) och samråd om lämpliga höjder för tillkommande bebyggelse måste 
ske med försvaret.
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Området är utsatt av buller från trafik men omfattningen är i dagsläget okänd. 
Gällande riktvärden för buller vid bostad är 55 dBA vid fasad och 50 dBA vid 
uteplats. Påverkan på buller och eventuellt behov av bullerreducerande 
åtgärder måste studeras vidare i planarbetet.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten 
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Förnyat planuppdrag för del av Sandön 2:20, Klubbviken
Ärendenr 2017/1125-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för turism för del av Sandön 2:20, 
Klubbviken. 

Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande och kommunfullmäktige 
beslutar om antagande av detaljplanen

Vid planarbetet ska bevarande av naturvärden och allmänhetens tillgång till 
området säkerställas.

Sammanfattning av ärendet
Förnyat uppdrag om upprättande av detaljplan till följd av ny lagstiftning 
både vad det gäller miljöbalken och plan- och bygglagen. Den största 
förändringen är strandskyddslagstiftningen. Ett förnyat uppdrag skulle göra 
det tillåtet att använda dagens lagstiftning. Det innebär att 
strandsskyddsfrågan kan avgöras i planarbetet och inte separat.

Planområdet utgör del av fastigheten Sandön 2:20 och omfattar Klubbvikens 
havsbad med närmaste omgivning. Avgränsningen är anpassade till planerad 
naturreservatsbildning.

Planarbete ska utreda områdets lämplighet för anläggning för turism, som i 
framtiden ska kunna säljas, samt säkra naturvärden och allmänhetens tillgång 
till friluftsliv, bad och rekreation.

Beskrivning av ärendet
Klubbvikens havsbad är en kommunal anläggning som för närvarande är 
uthyrd till Brändögruppen. Avsikten är att sälja anläggningen när den är 
detaljplanelagd. Området saknar idag detaljplan. 

Ett planarbete påbörjades 2008. I det arbetet ingick påbörjande av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Ett förslag har varit på samråd under 2011. 
Beslut har under senaste åren tagits om bildande av naturreservat i direkt 
anslutning befintligt område. Med ny lagstiften inom både plan och 
miljösidan har förutsättningarna förändrats för att bygga i strandnära lägen 
och ett fortsatt planarbete skulle underlättas om arbetet får göras enligt den 
lagstiftningen. Lättast görs detta genom ett förnyat planuppdrag.
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Klubbvikenområdet är i Områdesrekommendationer ÖP 2013 redovisat som 
område prioritera för friluftsliv och naturupplevelser. Komplettering av 
anläggningar för turism ska kunna ske i anslutning till befintliga 
anläggningar. 

För att kunna sälja anläggningen måste den ha förutsättningar för att 
långsiktigt kunna vara ekonomisk lönsam. Om anläggningen säljs, och 
kommunens avsikt är att området även i fortsättningen ska utgöra ett 
camping- och fritidsområde, måste det finnas en detaljplan för att kunna 
garantera allmänhetens tillgång till bad och rekreation. Området har även 
höga naturvärden. En avvägning mellan de olika intressena görs i detaljplan.

Området är av riksintresse enligt miljöbalken. Natur- och kulturvärden inom 
Kustområdet och skärgården i Norrbotten enligt 4 kap 1 §, och Övärlden 
utanför Luleälvens mynning enligt 3 kap 6 §.
Vattenområdet ingår i riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 §. En stor del 
av området är riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 §.

Detaljplanen bör genomföras med utökat förfarande och föreslås antas av 
kommunfullmäktige.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Ärendenr 2017/1139-1.5.2.1

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 kommunledningsförvaltningen 
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av medborgarförslag. 
Föregående redovisning lämnades i juni 2017.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige godkänna upprättad 
förteckning över handläggningen av medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Redovisning av handläggningen av medborgarförslag

Monica Lindholm
Registrator
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FÖRTECKNING - MEDBORGARFÖRSLAG

2017- att redovisa under oktober månad.

Medborgarförslag – beslut av kommunstyrelse eller nämnd

Avsändare/sammanträde Ärendemening/diarienummer Beslutande styrelse/nämnd Anmärkning

KF 2014-10-27 §186 Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp sol- Kommunstyrelsen MBN 2017-05-23 § 104
paneler på sina fastigheter KSAM avstår från svar.
2014/762-008

KF 2015-05-25 §139 Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer Kommunstyrelsen Påminnelse FRI 170802
2015.604.008

KF 2015-10-26 §230 Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en Kommunstyrelsen KS 2017-09-11 § 230
större handikappanpassad toalett inne i stan
2015.1198-008

KF 2016-09-26 § 216 Medborgarförslag om placering av Skärgårdens Hus Kommunfullmäktige SBN 2017-06-15 § 102
på Södra Hamnplan
2016/1125-1.5.2.1

KF 2016-09-26 § 215 Medborgarförslag om ökad vägsäkerhet längs Torp- Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-05-18 § 88
slingan och Klintvägen
2016/1140-1.5.2.1

KF 2016-10-24 § 234 Medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att Kommunstyrelsen Återremitterat till AMF
hämta och köpa material och inventarier från förskolan enligt KSAU 2017-08-14
2016/1218-1.5.2.1 § 222 

KF 2016-10-24 § 235 Medborgarförslag om förbättring av Hertsö Torg Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-06-15 § 98
2016/1233-1.5.2.1
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KF 2016-10-24 § 236 Medborgarförslag om tennisplan Östra Länken Kommunstyrelsen KS 2017-06-07 § 153
2016/1262-1.5.2.1

KF 2016-11-21 § 259 Medborgarförslag gällande registrering i bostadskö Kommunfullmäktige KF 2017-04-24 § 77
2016/1397-1.5.2.1

KF 2016-11-21 § 261 Medborgarförslag om staty av Staffan Westerberg Kommunstyrelsen KS 2017-05-08 § 128
2016/1448-1.5.2.1

KF 2016-12-19 § 289 Medborgarförslag om att koncentrera byggandet på Kommunfullmäktige KF 2017-06-19, § 125
Repslagargatan med att bygga ett vackert höghus på
gamla helikopterplattan
2016/1590-1.5.2.1

KF 2017-01-30 § 15 Medborgarförslag om att inrätta omklädningsrum med Kommunstyrelsen Påminnelse ånyo utskickad
dusch på Ormbergets friluftsområde 2017-09-11,
2016/1680-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 38 Medborgarförslag om utveckling av Luleås besöksnäring Kommunfullmäktige KF 2017-08-28 § 166
den bördiga halmmången
2017/124-1.5.2.1

KfF 2017-02-27 § 39 Medborgarförslag om laddningsplatser för elcyklar Stadsbyggnadsnämnden
2017/126-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 31 Medborgarförslag om låsbara hundburar i centrala Luleå Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-06-15 § 99
2017/134-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 32 Medborgarförslag om vinterplogning av gator och vägar Stadbyggnadsnämnden SBN 2017-06-26 § 100
2017/147-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 34 Medborgarförslag om slyröjning på Lövskatan Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-08-31 § 119
2017/204-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 35 Medborgarförslag om alternativ utredning om Kommunfullmäktige Till KS 2017-09-11 § 204
vatten och avlopp till sörbyarna
2017/209-1.5.2.1
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KF 2017-02-27 § 36 Medborgarförslag om en linbana på Avanskolans skolgård Stadsbyggnadsnämnden
2017/214-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 94 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar som uppmanar Stadsbyggnadsnämnden
hundägare att ta upp hundbajset
2017/235-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 62 Medborgarförslag om en hiss på blackis i Svartöstan Stadsbyggnadsnämnden
2017/314-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 61 Medborgarförslag om busstrafik till norra Gäddvik Kommunstyrelsen KS 2017-09-11 § 206
2017/343-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 57 Medborgarförslag om att uppmärksamma bron över Stadsbyggnadsnämnden
Holmsundet gamla Riksväg 13 från Luleå till Haparanda
2017/386-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 58 Medborgarförslag om hundpark i Svartöstaden Stadsbyggnadsnämnden
2017/397-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 60 Medborgarförslag om att utveckla en plan för hur man Kommunfullmäktige
Använder raketer under nyårsfirande
2017/408-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 59 Medborgarförslag om isbana till Björsbyfjärden Fritidsnämnden FN 2017-05-17 § 65
2017/409-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 83 Medborgarförslag om ett skidspår på Mjölkuddsberget Stadsbyggnadsnämnden
2017/425-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 84 Medborgarförslag om att göra Gråsjälören till ett sommar- Kommunstyrelsen
och vinterresmål
2017/431-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 85 Medborgarförslag om moderna webbkameror med utsikt över Kommunstyrelsen Till KS 2017-10-09
vackra Luleåvyer
2017/432-1.5.2.1
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KF 2017-03-27 Medborgarförslag om slyrensning efter strandpromenaden KS beslutade i maj 2015 bifalla liknande medborgarförslag.
från Mjölkuddsvägen mot Storheden
2017/448-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 86 Medborgarförslag om att starta upp det nationella programmet Barn- och Utbildningsnämnden
”Hälsa, vård och omsorg” inom gymnasiesärskolan
2017/449-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 87 Medborgarförslag om utegym i Råneå Fritidsnämnden
2017/477-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 88 Medborgarförslag avseende arbetstidsförkortning Kommunfullmäktige
2017/519-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 89 Medborgarförslag om att ge gatumusiken en chans Kulturnämnden
2017/521-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 90 Medborgarförslag om miljövänlig gör-det-själv tvättomat Kommunstyrelsen
utomhus
2017/527-1.5.2.1

KF 2017-04-24 § 93 Medborgarförslag om att sätta ut mobila toaletter vid Fritidsnämnden FN 2017-08-30, § 92
isvägen i Norra hamn, Mjölkudden och Södra hamn
2017/530

KF 2017-04-24 § 91 Medborgarförslag om att kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktige
besöker landsbyggden för att få lokalkännedom
2017/535-1.5.2.1

KF 2017-05-22 § 106 Medborgarförslag om bättre tillgång till Äventyrshallen i Hälsans hus
2017/584-1.5.2.1

KF 2017-05-22 Medborgarförslag om en cykelvårdsstation i Luleå KS Medd 2017-05-22 § 97
2017/628-1.5.2.1 Avskriven

KF 2017-05-22 § 107 Medborgarförslag om en stimulerande skolgård för äldre Kommunstyrelsen
elever på Boskataskolan
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2017/645-1.5.2.1

KF 2017-05-22 § 108 Medborgarförslag om upprustning av Boskataskolans Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-08-31 § 118
fotbollsplan
2017/651-1.5.2.1

KF 2017-05-22 § 109 Medborgarförslag om säkrare gångväg vid Sinksundet Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-08-31 § 118
2017/654-1.5.2.1

KF 2017-05-22 § 110 Medborgarförslag om bullerplank efter väg 596 genom Stadsbyggnadsnämnden
Sinksundet
2017/720-1.5.2.1

KF 2017-05-22 § 111 Medborgarförslag om farthinder på väg 596 genom Sinksundet Stadsbyggnadsförvaltningen
2017/721-1.5.2.1

KF 2017-05-22 § 112 Medborgarförslag om övergångsställe på väg 596 genom Stadsbyggnadsförvaltningen
Sinksundet
2017/722-1.5.2.1

KF 2017-06-19 § 119 Medborgarförslag om att ploga upp till ankdammen på Stadsbyggnadsförvaltningen
Östermalm
2017/740-1.5.2.1

Jerry Omark Medborgarförslag om projekt för inspirerande matlagning Socialnämnden SN 2017-09-01 §118
KF 2017-06-19 § 146 vid vård- och omsorgsboenden

2017/751-1.5.2.1

KF 2017-06-19 § 144 Medborgarförslag om att enkelrikta Stationsgatan mellan Stadsbyggnadsnämnden  
Prästgatan och Kungsgatan
2017/793-1.5.2.1

KF 2017-06-19 § 145 Medborgarförslag om projekt för att främja cykling vintertid Stadsbyggnadsnämnden
2017/830-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 167 Medborgarförslag om att etablera bussförbindelse mellan Kommunstyrelsen
Luleå C och Svartöbrinken via Malmhamnsvägen
2017/865-1.5.2.1
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KF 2017-06-19 § 156 Medborgarförslag om trygghetsboende i före detta Kommunstyrelsen
Kvarnåskolan
2017/887-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 168 Medborgarförslag om att anlägga våtmarksområde Kommunstyrelsen
i Råneå
2017/894-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 169 Medborgarförslag angående behov av en fungerande Barn- och utbildningsnämnden
organisation för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt för elever med 
liknande svårigheter utan diagnos
2017/949-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 170 Medborgarförslag om muddring och påfyllning av sand på Stadsbyggnadsnämnden
badplatsen vid Tunastrand
2017/971-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 171 Medborgarförslag om utveckling av sportverksamheten på Fritidsnämnden
isen vintertid
2017/982-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 172 Medborgarförslag om utveckling av bortkörning av snö Stadsbyggnadsnämnden
till snötippen
2017/983-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 173 Medborgarförslag om förbindelse till Sandön över Fritidsnämnden
Tjuvholmssundet
2017/984-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 174 Medborgarförslag om påfyllnad av sand på alla Stadsbyggnadsnämnden
Luleå kommuns informella badplatser
2017/990-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 175 Medborgarförslag om att omvandla grusplan utanför Kommunstyrelsen
dagiset på Charlottendal till en multisportarena
2017/1020-1.5.2.1
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KF 2017-08-28 § 179 Medborgarförslag om gratis bussresor för personer äldre än Kommunstyrelsen
70 år 
2017/1031- 1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 178 Medborgarförslag om nedsatt pris på månadskort på LLT för Kommunstyrelsen
personer med funktionshinder
2017/1045 -1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 185 Medborgarförslag om utplacering av badbryggor i centrala Fritidsnämnden
Luleå
2017/1060 -1.5.2.1

KF 2017-09-25 Medborgarförslag om kulturtransporter från sörbyarna till 
Luleå centrum
KLF 2017/1071 – 1.5.2.1

KF 2017-09-25 Medborgarförslag om muddring i Furufjärden
KLF 2017/1133 – 1.5.2.1

KF 2017-09-25 Medborgarförslag om att bygga en kallvattenpool på Hertsö badhus
KLF 2017/1134 – 1.5.2.1
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LULEÅ KOMMUN REDOVISNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-09-12

 
2017/1140-1.1.1.5

Monica Lindholm

Redovisning av handläggning av motioner
Ärendenr 2017/1140-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över 
handläggningen 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 Kommunledningsförvaltningen 
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner. Föregående 
redovisning lämnades i juni 2017.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige godkänna upprättad 
förteckning över handläggningen av motioner.

Beslutsunderlag
 Redovisning av handläggning av motioner

Monica Lindholm
Registrator
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING - MOTIONER 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-09-12

 
2017/1140

Monica Lindholm 

Redovisas oktober 2017

2017 Motioner

Avsändare/
sammanträde

Ärendemening/
diarienummer

Remissinstans Anmärkning Beslut KF

Miljöpartiet 
KF 2016-06-20 § 172

Om storskalig 
termometer
2016/747-1.1.1.5

Tillväxtkontoret
Stadsbyggnads-
förvaltningen

Till KSAU 2017-
10-09

Vänsterpartiet
KF 2016-08-29 § 191

Om att inräkna
avgift för köplats i
den kommunala
bostadskön i
försörjningsstödsn
ormen
2016/1075-1.1.1.5

Socialnämnden Påminnelse 
skickad 
2017-04-07 

KF 2017-
06-19 § 133

Nya moderaterna
KF 2016-09-26 § 205

Om att införa
serviceassistenter
inom offentlig
verksamhet
2016/1102-1.1.1.5

Socialnämnden
Barn- och 
utbildningsnämnden
Personalkontoret
Arbetsmarknadsförvalt-
ningen

Behandlas i
Socialnämnden
2017-04-27

KF 2017-
06-19 § 134

Miljöpartiet 
KF 2016-09-26 § 206

Motion om okat 
stöd för 
småföretagare 
inom området 
renovering av 
konsumentprodu
kter
2016/1124 – 1.1.1.5

Kvalitet och 
samhällsutveckling

KF 2017-
06-19 §132

Miljöpartiet de 
Gröna
KF 2016-10-24 § 233

Motion om mer 
flexibla rutiner 
vid rekrytring av 
lärare
2016/1264 – 1.1.1.5

Barn- och 
utbildningsnämnden
Personalkontoret

KF 2017-
06-19 § 126

Miljöpartiet 
KF 2017-02-27 § 30

Om erbjudande 
av förmånscykel
2017/222- 1.1.1.5

Personalkontoret 2017-08-28 
§ 164

Kristdemokraterna
KF 2017-02-27 § 37

Motion om lika 
villkor vid 
användande av 
fordon i tjänsten
2017/271-1.1.1.5

Personalkontoret Till KSAU 2017-
10-09

Miljöpartiet
KF 2017-04-24 § 82

Motion om högre 
kvalitetskrav på 
beslutsunderlag
2017/559 – 1.1.1.5

Kvalitet och 
samhällsutveckling

Rättvisepartiet
KF 2017-04-24 § 96

Motion om 
ensamkommande 
flyktingbarn
2017/610 – 1.1.1.5

Arbetsmarknadsförvalt-
ningen
Barn- och 
utbildningsnämnden

Centerpartiet Motion om Inköpskontoret Förlängd 
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2017/1140

Monica Lindholm 

KF 2017-05-22 § 113 samordnad 
varudistribution i 
Luleå kommun
2017/728 – 1.1.1.5

svarstid till 
31/10, till AU 
tidigast 20/11

Centerpartiet
KF 2017-05-22 § 114

Motion om 
valfrihet i 
hemtjänsten
2017/729 – 1.1.1.5

Socialnämnden

Kristdemokraterna
KF 2017-06-19 § 142

Motion om 
åtgärder för att 
minska antalet 
självmord och 
självmordsförsök 
bland unga
2017/842 – 1.1.1.5

Barn- och 
utbildningsnämnden

Liberalerna
KF 2017-06-19 § 143

Motion om att 
införa 
trygghetsvakter i 
Luleå 
2017/850 – 1..1.1.5

Kvalitet och 
samhällsutveckling

Rättvisepartiet
KF 2017-06-19 § 155

Motion om 
mötesplatser
2017/884 – 1.1.1.5

Kvalitet och 
samhällsutveckling

Liberalerna
KF 2017-08-28 § 181

Om att uppdatera 
fullmäktige
2017/1063-1.1.1.5

Presidiet Maritha M

Liberalerna
KF 2017-08-28 § 180

Om äldre-
Ombudsman
2017/1064-1.1.1.5

Kommunala pensionärs-
rådet
Socialnämnden

Vänsterpartiet
KF 2017-09-25

Motion om 
klimatkompensati
on på tjänsteresor
2017/1163 – 1.1.1.5
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