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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-02-19

Aktuell information om planläget i kommunen
Ärendenr 2016/261-3.1.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om det aktuella planläget i
kommunen.
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1 (1)
Ärendenr
2016/261-3.1.1.1

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 7 november 2016
Ärendenr 2015/1689-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Lantmäteriet Division
Geodata
2016-10-24

Hid. 2016.5795
MSB-projektet Tryggt & Säkert för presentation av
handlingsplan 2017
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2016-10-18

§ 170
Möjlighet att förbjuda vilda och stora cirkusdjur på
kommunens mark
Ärendenr A-2016-15

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget då det efter
utredning inte finns något lagstöd till förbud.

Sammanfattning av ärendet
Katarina Rombe har inkommit med ett medborgarförslag om att förbjuda
vilda/stora djur på kommunens mark. Kommunfullmäktige beslutade den 25
januari 2016 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning och
beslut. Den 18 februari översändes medborgarförslaget till miljö- och
byggnadsnämnden för yttrande.
Kommunens vetorätt i ordningslagen medger inte generella förbud.
Kommunens befogenhet att utforma lokala ordningsföreskrifter begränsas av
att föreskrifterna inte får angå något annan än ordningen på en offentlig plats.
Djurskyddsförordningen 35 § förbjuder vissa djurarter i cirkus. Det vore
olagligt om Luleå kommun utökar detta förbud med fler djurarter.
Kommunen är varken föreskriftsmyndighet eller kontrollmyndighet i frågan.
Däremot har kommunen rätt att upplysa Länsstyrelsen om eventuella
missförhållanden i någon cirkus.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att avstyrka medborgarförslaget då det efter utredning inte finns något
lagstöd till förbud.
Arbetsutskottet har 2016-10-11 § 170 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2016-10-18

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslaget skulle innebära att kommunen använder sin kommunala
vetorätt i ordningslagen 3 kap. 2§ och inte upplåta mark till cirkusverksamhet
med vilda/stora djur. Alternativt att kommunen utfärdar en lokal
ordningsföreskrift enligt ordningslagen 3 kap. 8§.
Tranås kommun försökte göra samma sak 2004. Beslutet överklagades och
Tranås kommun förlorade. Länsrätten hade i korthet följande domskäl. I
förarbetena till ordningslagen anges att den möjligheten tar sikte på det
enskilda fallet och ska anses vara begränsad. Kommunen kan förena
tillståndsgivning med villkor men dessa ska syfta till att tillgodose
kommunens intressen som fastighetsägare eller som ansvarig för
trafikreglering och den allmänna miljön. Enligt ordningslagen 3 kap 8§ har
kommunen möjlighet att utforma lokala ordningsföreskrifter. Dessa får inte
angå förhållanden som regleras i annan lag eller författning eller som enligt
lagen eller annan författning kan regleras på annat sätt. Kommunens
befogenhet att utforma lokala ordningsföreskrifter begränsas av att
föreskrifterna inte får angå något annan än ordningen på en offentlig plats.
Länsrätten menade att Tranås kommun fattat ett beslut som inte tog sikte på
något enskilt tillståndsärende och utfärdat en föreskrift i strid mot
ordningslagens 3 kap 8§.
När det gäller frågan om djurens välmående regleras det i djurskyddslagen
och djurskyddsförordningen. Enligt djurskyddsförordningen 1§ är
Jordbruksverket den myndighet som har rätt att ge ut föreskrifter på området.
De som har rätt att kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs är
Jordbruksverket, Länsstyrelserna och Livsmedelsverket. Kommunen är alltså
vare sig föreskriftsmyndighet eller kontrollmyndighet för djurskyddsfrågor.

Beslutsunderlag
Ordningslagen 3 kap 2§
Prop. 1992/93:210 s 291
Länsrätten mål 2004-1010

Bilagor till beslutet




Medborgarförslag om förbud mot vilda och stora cirkusdjur på
kommunens mark
Kommunfullmäktiges beslut om att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Länsrätten mål 2004-1010.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2016-10-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-01-25

§ 16
Medborgarförslag om förbud mot vilda och stora
cirkusdjur på kommunens mark
Ärendenr 2015/1641-008

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

Sammanfattning av ärendet
Katarina Rombe föreslår att förbud införs mot vilda och stora cirkusdjur på
kommunens mark. Rombe anför att man i väntan på en lagändring kan anse
att en verksamhet som håller djur i en för dem onaturlig miljö samt använder
dem i syfte att underhålla betalande publik inte är något kommunen ska
stödja. Man bör ifrågasätta om miljön och verksamheten är lämplig för något
djur överhuvudtaget.
Ett antal kommuner har beslutat att kommunal mark inte längre ska upplåtas
till cirkusar som använder djur i sina föreställningar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Katarina Rombe

Beslutet skickas till
Katarina Rombe
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2016-09-28

§ 92
Medborgarförslag om ishockeyturnering utomhus.
Ärendenr 2016/111-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget om ishockeyturnering utomhus i Luleå kommun då det
inte ligger inom kommunens uppdrag att organisera turneringar.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Luleå anordnar
ishockeyturneringar utomhus. I Göteborg finns världens största
fotbollsturnering Gothia Cup och Luleå skulle kunna marknadsföra sig med
världens största ishockeyturnering utomhus. Turneringen skulle främja hälsa
och integration och i kommunen finns gott om isar och hockeybanor.
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen begär yttrande från fritidsnämnden senast 2016-10-11.

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

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från förslagsställare, FRI Hid 2016.2281
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, FRI Hid 2016.955
 Arbetsutskottets förslag till beslut § 47, 2016-09-14, Fri Hid 2016.982

Beslutet skickas till
 Kommunledningsförvaltningen 2016/519–1.5.2.1.
 Förslagsställaren

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-25

§ 102
Medborgarförslag om ishockeyturnering
Ärendenr 2016/519-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Mark Robinson föreslår att Luleå anordnar ishockeyturneringar utomhus. I
Göteborg finns världens största fotbollsturnering Gothia Cup och Luleå skulle
kunna marknadsföra sig med världens största ishockeyturnering utomhus.
Turneringen skulle främja hälsa och integration och i kommunen finns gott
om isar och hockeybanor.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Mark Robinson, Hid 2016.2281

Beslutet skickas till
Mark Robinson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Arbetsmarknadsförvaltning

20180929

Maarit Enbuske

Ansökan om ”Projekt inkludera Lira BK”
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
ansökan med motiveringen att liknade projekt redan pågår och att
förvaltningen inte har avsatta medel för projekt av den här omfattningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har fått en ansökan om medel till ett treårigt
projekt ”Projekt inkludera Lira BK”. Syftet med projektet är att Lira på ett
långsiktigt och hållbart sätt arbetar för att inkludera de ensamkommande barn
och ungdomar och barn till nyanlända som finns i Liras upptagningsområde
och som vill spela fotboll i Lira BKs föreningsverksamhet. Projektets totala
budget är nästan två miljoner kr.
Arbetsmarknadsförvaltning är positiv till målen i projektet, men har inte egna
medel avsatta för projekt av den här storleken. Arbetsmarknadsförvaltningen
har 200tkr/år avsatta för bidrag till föreningar när det gäller integration och
mer än 50tkr av det beloppet är reserverat till att arrangera Förintelsens
minnesdag och Fem i tolv, vilket innebär att förvaltningen inte kan finansiera
projektet med egna medel.
De statsbidrag förvaltningen får för ensamkommande barn ska användas för
deras boende och andra behov de har kopplat till det. Varje ungdom får ett
aktivitetsbidrag, som kan användas till att betala t ex medlemsavgift till en
förening.
Totalt har kommunen ca 200 ungdomar i verksamheten för ensamkommande
barn. Det här projektet riktar sig till de 27 ensamkommande barnen som finns
på boendet på Björkskatan utöver de nyanlända familjer som har barn i
området. I kommunen finns redan i dag via IFK Luleå ett projekt, som riktar
sig till hela målgruppen ensamkommande barn och där fotboll är en av
aktiviteterna. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Projekt inkludering i LIRA BK
Tre års budget LIRA BK
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Arbetsmarknadsförvaltning

20180929

Maarit Enbuske

Beslutet skickas till
Lira BK, Lisa Lundgren och Kicki Blomquist
Arbetsmarknadsförvaltningen
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2 (2)

Projekt - ”Fotboll för alla i Lira BK”
Ägare av Projektet
Lira BK, Lisa Lundgren, Kicki Blomquist.

Ingår i Projektet:
Idrottsförbundet Daniel Nilsson, Kultur utan Gränser, Fernando Dalma och Javier Chaves ,Mustafa Sharif,
Samverkan
Björkskatans mottagningsboende, Sara Eriksson, Björskataskolan Kristina Hedström ,Malin Suikki
Inehag, M, Aleris Raimo Roinen,
Syftet med projektet är att Lira på ett långsiktigt och hållbart sätt arbetar för att inkludera de
ensamkommande barn och ungdomar, och barn till nyanlända som finns i Liras upptagningsområdet och
som vill spela fotboll i Lira BKs föreningsverksamhet. På sikt skapar vi en ny typ av verksamhetsgren som
möjliggör för alla som vill börja träna fotboll inom Lira BKs upptagningsområde att komma in i
föreningslivet. Verksamheten ska också kunna göra det möjligt att fortsätta spela fotboll även om man
inte tillhör ett ”lag” inom Lira BK och också göra det möjligt att börja spela fotboll även om man inte
gjort det som barn/ungdom.

Bakgrund
Det finns ett mottagningsboende på Björkskatan med 27 stycken ungdomar under 18 år med 25 pojkar
och två flickor. Det finns personer som inte spelat fotboll tidigare men som skulle vilja lära sig det och
innehar en ålder som gör det svårare att direkt gå till ett lag då krav på viss grundläggande
fotbollskunskaper finns och vissa saknar detta. Utöver detta så ser vi inom Lira BK att vi inte heller når ut
till nyanlända familjer (eller familjer som bott länge i Sverige men där föräldrarna inte kan svenska ex.) i
den utsträckning vi skulle vilja. I dagsläget finns ca 60 barn med utländsk bakgrund i olika åldrar inom
liras upptagningsområde. Barn i dessa familjer har inte i samma utsträckning möjlighet att ta del av
föreningslivet. Vi ser också att om man inte vill fortsätta spela i lag och sedan vidare till senior nivå så
har vi inget erbjudande som möjliggör fotbollsträning och som möjliggör att vem som helst kan bli
medlem i Lira BK och spela fotboll. Vi behöver utveckla vår verksamhet med ett nytt innehåll, utveckla
vårt ledarskap och bli bättre på att nå alla individer i vårt upptagningsområde.

Mål
Lira önskar erbjuda träningsmöjligheter för alla att träna fotboll. Målet är att de som vill ska förvärva
kunskaper så att alla som vill ska inkluderas i Lira BKs i olika lag. Iomed att man ingår i ett lag lär man sig
hur samhället fungerar på olika nivåer.Detta är Lira där alla inkluderas.
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Handlingsplan
Aktiviteter
Lira BK kommer tillsammans med olika aktörer att genomföra aktiviteter efter en gemensamt framtagen
modell. Den bygger på samverkan med olika aktörer och utveckling av en ny verksamhetsgren med både
praktik och teori. För att denna ska utvecklas krävs både utbildning, information och test av olika
metoder. Nedan beskrivs aktiviteter som vi ser som centrala för utveckling av denna verksamhet.
Ledare, tränare och lag
För att skapa den typ av verksamhet som fungerar som ”sluss, prova på” för de som senare vill spela i lag
och/eller de som bara vill träna och spela utifrån sina egna förutsättningar och bygga upp sina
fotbollskunskaper så krävs rekrytering av tränare och ledare. Lira BK ansvarar för detta. Verksamheten
kommer att tillgodose träningsmöjligheter med kompetenta ledare och från den verksamheten ska en
spelare när den anses vara mogen kunna komma till ett lag. Bedömningen görs av ledare i verksamheten
samt från tilltänkt lag. I laget finns utsedda mentor-spelare för varje ny spelare som kommer till ett lag. I
lagen fortsätter utvecklingen.
Träningstider
Bokning av träningstider på Björkskatan två ggr i veckan men med förhoppning att kunna få till stånd
träningar tre gånger i veckan utförs av Lira BK.
Material och utrustning
Projektgruppen kommer gemensamt att ansvara för att se till att material finns att tillgå för den som
inte kan införskaffa själv. Detta innefattar: bollar, västar, annat material, fotbollsskor, bensskydd m.m.
Tolk
Kommunikationsinsatser i form av tolk där det behövs tillgodoses via mottagningsboendet.
Informationsmaterial
Utveckling av informationsmaterial på de främst förekommande språken bland nyanlända samt alla
minoritetsspråk. Detta material ska både vara allmänt material om fotboll och föreningsliv i Norrbotten
men även specifikt för Lira BK och innehålla viktiga aspekter så som värdegrund och policy men även
grundläggande information om kostnader, utrustning, spelformer m.m.
Kommunikation/information till ledare och föräldrar i Lira BK
Information till spelare och föräldrar ansvarar respektive lagledare för inom Lira BK. Den information
som anses vara på övergripande nivå ansvara Lira BK styrelse för genom utskick, webb och
informationsmöten. Specifika utbildningsinsatser till ledare inom Lira BK sker tillsammans med
Norrbottens idrottsförbund som gör en behovsinventering i början av projektet.
Samordning av insatser mellan skolor, Lira BK och boende
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Det är viktigt med samordning av olika insatser mellan skolan, tränare,spelare, boende och övriga i
projektet vilket medför att en projektledare behver rekryteras för att det ska fortskrida i den takt vi
önskar och ett bra utfall.
Tidsplan (preliminär) genomförande. 3årsprojekt
Första möte den 9/5 med alla aktörer och planen tas fram.
Första aktivitet i projektet den 16/5 som innebär ett möte med ensamkommande ungdomar boende
inom Lira BKs upptagningsområde. Vi träffas på kansliet och berättar om Lira BK, möjlighet till att
bekanta sig med lokalerna, ställa frågor och introduktion till en första träning ges. För fortsatt tidplan se
nedan. Första träning den 21/5.

Aktivitet

Månad 1-4

Månad 4-8

Månad 812

Introduktion till
Lira för
ensamkommande
ungdomar
Information och
utbildning –
Ledare, föräldrar,
spelare
Skapa koncept för
”sluss”/
verksamhet
-träningstider
-ledare
- material
-utbildning/info
”paketeras”
Kommunikationsinsatser
Utveckling av
informationsmaterial
Presentation och
spridning av
framtaget och
dokumenterat
koncept

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Månad 12-16

Månad
16-20

X

X

X

X

Månad 20-24

X

Budgetposter se särskilt dokumnet
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Projektledare – 50%
Tränare/ledare 4 stycken á 20% vardera
Kommunikationsinsatser ( översättning ,tryck, webb,dator m.m)
Förbrukningsmaterial
Utbildningsinsatser- Föreläsare
Resor i andra delar av Norrbotten( cup )
Andra aktiviter med andra föreningar.
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Budget för Lira BK projekt Inkluderas
Projekttid 3 år

Kostnader
Projekledare
Dator
Tryckkostnader
Översättare
Utbildning- föreläsare
Förbrukningsmaterial
Tränararvoden
Andra aktiviter för Ungdomar med Kultur förening
Resor, kost och logi

Noteringar
Tjänsten är beräkna på 50% med månadslön inkl. semesterersättning och sociala avg.
Engångskostnad (endast år 1)
Engångskostnad (endast år 1)
Engångskostnad (endast år 1)
2 st föreläsningar/år á 30 tkr
4 tränare ca 20%
Cuper och andra aktiviteter inom Norrbotten
Storbuss: 15 000*5
Mat/fika: 3 000*5
Cupavg: 2 500*5

Summa
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Belopp år 1
202 386,80
8 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
75 000,00
92 000,00
70 000,00

Belopp år 2
206 434,54

75 000,00
15 000,00
12 500,00
699 886,80

75 000,00
15 000,00
12 500,00
605 934,54

Belopp år 3
210 563,23
0
0
0

60 000,00
75 000,00
92 000,00
70 000,00

Totalt
619 384,56
0
8 000,00
0
40 000,00
0
50 000,00
60 000,00
180 000,00
75 000,00
225 000,00
92 000,00
276 000,00
70 000,00
210 000,00

75 000,00
15 000,00
12 500,00
610 063,23

225 000,00
45 000,00
37 500,00
1 915 884,56

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-10-24

1 (2)
Ärendenr
2016/1334-1.3.1.4

Avyttring av ägande i North Sweden Datacenter Locations
AB
Ärendenr 2016/1334-1.3.1.4

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att per 2016-12-31 upphäva gällande
aktieägaravtal mellan ägarna i North Sweden Datacenter Locations AB.
2. Aktierna i bolaget avyttras till Vattenfall Vattenkraft AB och Skellefteå
Kraft AB.
3. Aktierna avyttras för 10000 kr per aktie, totalt 120 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
North Sweden Datacenter Locations AB (orgnr: 556884-1653) bildades 2012.
Verksamheten går publikt under namnet ”The Node Pole”, ett varumärke som
Luleå Näringsliv AB äger och upplåter till bolaget att använda. Bolagets ägs
sedan början av Luleå Näringsliv AB (52%), Norrbottens läns landsting (12%),
Bodens kommun (12%), Luleå kommun (12%) samt Piteå kommun (12%).
Älvsbyns kommun har också sedan 2015 deltagit aktivt i verksamheten, men
ej varit delägare.
Bolagets uppdrag är att vara ett sälj- och marknadsbolag för att attrahera fler
investeringar inom datacenter till regionen. Bolaget hanterar också det
gemensamma samarbetet mellan de medverkande kommunerna, utvecklar
process- och arbetssätt och paketerar erbjudandena till den globala
marknaden. Tillsammans med en 60-tal både globala och lokala
industriföretag har The Node Pole Alliance byggts upp för att ännu
offensivare kunna erbjuda kompletta lösningar till datacentermarknaden.
Verksamheten har varit framgångsrik där platsen och varumärket The Node
Pole idag är ett satt på världskartan. Investeringar som tillkommit under The
Node Poles aktiva år är bland andra Facebooks reinvestering i och med
beslutet att bygga det andra datacentret, Hydro66 och KnCMiners
investeringar i Boden, SICS North Swedish ICTs investering tillsammans med
Luleå tekniska universitet i Luleå där man bygger upp forskningsdatacentret
SICS ICE och de positiva effekter arbetet fått för Fortlax som byggt sin andra
anläggning Fortlax 2 i Öjebyn och bland annat tagit in en prestigekund som
BMW Group.
Det senaste året har ett arbete pågått med bolagets långsiktighet och uppdrag,
ett arbete som ägarna varit inblandade i. I den processen har tidigt ett
industrispår utkristalliserats där naturliga aktörer med bas i regionen
undersökts som framtida intressenter i verksamheten. Processen har landat i
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att Vattenfall Vattenkraft AB och Skellefteå Kraft AB erbjuder sig att förvärva
bolaget i sin helhet av nuvarande ägare, samt även varumärket ”The Node
Pole” som i sin tur ägs av Luleå Näringsliv AB.
Bolaget bildades 2012 med ett totalt aktiekapital på 100 000 kr där varje aktie
har ett nominellt värde på 1000 kr. Luleå kommun äger 12% av bolaget till ett
nominellt värde på totalt 12 000 kr. De nya intressenterna erbjuder ägarna att
förvärva aktierna till 10 gånger det nominella värdet, totalt 1 miljon kronor för
samtliga aktier. För Luleå kommun betyder det att vi erbjuds 120 000 kr för
våra 12% av bolaget.
Genom förvärvet övertar nya ägarna alla rättigheter och skyldigheter som
bolaget har. I och med avyttringen av aktierna och upphävning av gällande
aktieägaravtal faller även Luleå kommuns skyldighet att tillföra bolaget
ägartillskott om 750 000 kr per år.

Beslutsunderlag


Avtal om aktieöverlåtande

Maria Bergman
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
North Sweden Datacenter Locations AB
Luleå Näringsliv
Bodens kommun
Piteå kommun
Norrbottens läns landsting
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Beslutsunderlag till ägarna för North Sweden Datacenter Locations AB
Förslag på texter och textunderlag till ärenden rörande avyttring av aktierna/ägandet i North Sweden
Datacenter Locations AB (publikt benämnt The Node Pole). Ärendet behöver sannolikt behandlas i
fullmäktige hos respektive ägare.
Ev Bilaga till underlaget:


Avtal om aktieöverlåtelse

Ärende
Avyttring av ägande i North Sweden Datacenter Locations AB
Nödvändiga beslut att fatta hos respektive ägare




Beslut om att upphäva det gällande aktieägaravtalet
o Notering om att årliga aktieägartillskottet upphör
Beslut om att avyttra aktierna i bolaget till X och X
Beslut om att anta förslagen köpeskilling per aktie

Ärendebeskrivning
North Sweden Datacenter Locations AB (orgnr: 556884-1653) bildades 2012. Verksamheten går
publikt under namnet ”The Node Pole”, ett varumärke som Luleå Näringsliv AB äger och upplåter till
bolaget att använda. Bolagets ägs sedan början av Luleå Näringsliv AB (52%), Norrbottens läns
landsting (12%), Bodens kommun (12%), Luleå kommun (12%) samt Piteå kommun (12%). Älvsbyns
kommun har också sedan 2015 deltagit aktivt i verksamheten, men ej varit delägare.
Bolagets uppdrag är att vara ett sälj- och marknadsbolag för att attrahera fler investeringar inom
datacenter till regionen. Bolaget faciliterar också det gemensamma samarbetet mellan de medverkande
kommunerna, utvecklar process- och arbetssätt och paketerar erbjudandena till den globala
marknaden. Tillsammans med en 60-tal både globala och lokala industriföretag har The Node Pole
Alliance byggts upp för att ännu offensivare kunna erbjuda kompletta lösningar till
datacentermarknaden.
Verksamheten har varit framgångsrik där platsen och varumärket The Node Pole idag är ett satt på
världskartan. Investeringar som tillkommit under The Node Poles aktiva år är bland andra Facebooks
reinvestering i och med beslutet att bygga det andra datacentret, Hydro66 och KnCMiners
investeringar i Boden, SICS North Swedish ICTs investering tillsammans med Luleå tekniska
universitet i Luleå där man bygger upp forskningsdatacentret SICS ICE och de positiva effekter
arbetet fått för Fortlax som byggt sin andra anläggning Fortlax 2 i Öjebyn och bland annat tagit in en
prestigekund som BMW Group.
Det senaste året har ett arbete pågått med bolagets långsiktighet och uppdrag, ett arbete som ägarna
varit inblandade i. I den processen har tidigt ett industrispår utkristalliserats där naturliga aktörer med
bas i regionen undersökts som framtida intressenter i verksamheten. Processen har landat i att
Vattenfall Vattenkraft AB och Skellefteå Kraft AB erbjuder sig att förvärva bolaget i sin helhet av
nuvarande ägare, samt även varumärket ”The Node Pole” som i sin tur ägs av Luleå Näringsliv AB.
Bolaget bildades 2012 med ett totalt aktiekapital på 100 000 kr där varje aktie har ett nominellt värde
på 1000 kr. XX kommun/landsting äger 12% av bolaget till ett nominellt värde på totalt 12 000 kr.
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De nya intressenterna erbjuder ägarna att förvärva aktierna till 10 gånger det nominella värdet, totalt 1
miljon kronor för samtliga aktier. För XX kommun/landsting betyder det att vi erbjuds 120 000 kr för
våra 12% av bolaget.
Genom förvärvet övertar nya ägarna alla rättigheter och skyldigheter som bolaget har. I och med
avyttringen av aktierna och upphävning av gällande aktieägaravtal faller även ägarnas skyldighet att
tillföra bolaget ägartillskott om 750 000 kr per år.

Förslag på beslutstext
XX kommun/landsting beslutar att
1. Per 2016-12-31 upphäva gällande aktieägaravtal mellan ägarna i North Sweden Datacenter
Locations AB.
2. Avyttra aktierna i bolaget till Vattenfall Vattenkraft AB och Skellefteå Kraft AB.
3. Att aktierna avyttras för 10000 kr per aktie, totalt 120 000 kr.
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Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
LTU Big Air
Ärendenr 2016/1216-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 200 tkr till evenemanget
LTU Big Air. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Vintersportföreningen ansöker om 200 tkr till LTU Big Air 2017. Evenemanget
genomförs under en dag på universitetsområdet. Tidsmässigt samordnas
evenemanget med Norrbotten Media Week i början av februari 2017. LTU Big
Air 2017 består av hopp med skidor och snowboard i en 20 meter hög ramp,
inspiration till vinteraktiviteter samt en scen med livemusik. Målsättningen är
6 000 besökare och medial spridning i hela Sverige. Den totala budgeten för
evenemanget beräknas uppgå till 475 tkr. Evenemanget genomfördes på en
lyckat sätt i februari 2016 och lockade då över 3 500 deltagare.
Tillväxtkontoret menar att det är ett bra evenemang som bidrar till bilden av
vinterstaden Luleå. Det är bra att evenemanget tidsmässigt bidrar till utbudet
kring Norrboten Media Week. Tillväxtkontoret föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering till LTU Big Air 2017, bilaga
Budget för LTU Big Air 2017, bilaga

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Vinterföreningen
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Succé-eventet fortsätter växa!
I februari gick det succéartade eventet LTU Big Air av stapeln på universitetsområdet i Luleå med
över 3500 besökare. År 2017 ska vi göra det igen! Nästa års upplaga kommer bilda en
endagsfestival på Luleås universitetsområde bestående av tre delar. Där ena delen är eventets
höjdpunkt Big Air tävlingen, nästa år med en 20 m hög ramp, där åkare från hela landet bjuder
publiken på de mest spektakulära tricken. Under dagen kommer det finnas vinterinspirerande
aktiviteter i häftig tappning som isklättring, hundspann, längdskidtest m.m. Nytt för året blir även att
det kommer finnas en scen där livemusik underhåller besökare under dagen. Som avslutning på
dagen ska en livekonsert ta Luleå-publiken med storm.
Målsättningen nästa år är 6000 besökare till hela festivaldagen och med en medial spridning över
hela landet. Festivalen ska erbjuda nöje för invånarna i Luleå kommun och dessutom vara ett
attraktivt evenemang som folk från hela landet kommer för att besöka. Festivalen ska sätta Luleå
som stad på Sverigekartan som en attraktiv och nyskapande kommun. Kombinationen av idrott,
friluftsliv och musik ska komponeras på ett sådant vis att den tilltalar åldersgrupper från ca 6-65 år.
En video från eventet i år kan ses på länken nedan skapad av Jacob Nilsson på Silverview och
Egerup Produktion som sände eventet live.
https://vimeo.com/161066972
Marknadsföringen för festivalen kommer gå ut nationellt genom en eventspecifik hemsida, forum
som freeride.se, tacky.se, transition.com och sociala medier som Facebook och Instagram.
Regional marknadsföring kommer att ske genom lokala medier, annonseringen och affischering.
Själva eventet kommer precis som förra året livesändas på webben och därför säkra en nationell
spridning. Det skall även tilläggas att förra årets lyckade event har gett möjlighet till en stark grafisk
profil och varumärke med hög igenkänningsfaktor i Norrbotten. Detta kommer underlätta
marknadsföringen avsevärt jämfört med föregående år.
Arrangören i år är den ideella föreningen Vintersportföreningen som verkar för att ge människor en
möjlighet att ta del av och prova på vinteraktiviteter i Luleå. Eventet stora finansiella motor är även
i år Luleå Tekniska Universitet samt Akademiska hus och företag från näringslivet i Luleå. För att
bygga vidare på succén från i år knyter föreningen samarbeten med nya parter.
Marknadsavdelningen på LTU har sett potentialen i att ha en sådan eventdag, och dess betydelse
för att locka fler och skapa ett mervärde till de studenter som idag finns i Luleå, men även till
staden som helhet och dess befolkning. Samarbetet med LTU har varit mycket betydande för att
eventet har kunnat utvecklas och genomföras, där eventgruppen har haft stort stöd i både
marknadsföringsresurser som ekonomiska resurser. Våra förhoppningar med att få eventet att
växa är att kunna utvecklas mer och skapa ett mervärde för samtliga boende i Luleå med omnejd.
De senaste åren har det funnits väldigt få tävlingar i stadsmiljö inom grenen Big Air i Sverige,
senast något sådant här evenemang arrangerades var Stadium Winter Jam på Stockholms
Stadion. Vilket visar på vilket unikt evenemang detta är. Evenemanget kan på sikt komma att
hållas utanför universitetsområdet, t. ex i stadskärnan för att ge en ännu starkare förknippning med
Luleå.
En annan nyhet för årets upplaga är att evenemanget kommer samköras med fjolårets lyckade
event Norrbottens Media Week, NMW. Detta tror vi kan vara ett koncept som gynnar båda parter
och kommer lyfta hela veckan. Vi har ett tätt samarbete med Oskar Norberg på Yours som bland
annat sitter med som arrangör i NMW.
I samband med eventdagen har eventgruppen tillsammans med marknadsavdelningen bestämt att
försöka samköra en dag i studentrekryteringen. Dagen går ut på att blivande studenter från Luleå
och övriga Sverige får komma till universitet för att se vad som erbjuds för studenter på universitet
och i Luleå. Att ha denna dag i samband med eventet är ett koncept som vi tror på, för att locka
nya studenter till Luleå. För att kunna fortsätta utveckla evenemanget och skapa ett event som
förknippas med Luleå och som syns i hela landet söks därför en summa på 200 000 SEK från
Luleå kommun.
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LTU BIG AIR 2017
Kostnadskalkyl
Kostnader
Ställning
Ramp
Transport
Material
Arbetsledning
Projektering
Konstruktion
Demontering
Arbetsredskap
Läktare
Hyra
Transport
Totalt
Preparera hoppet
Grävmaskin
Pistmaskin
Hjullastare
Höglyftare
Totalt
Eventområde
Ljud
Förtäring
Ljus
Spotlight
Blinders
Ljusmast
Staket
Container
Tält
Värmare
Bord och sittplatser
Uppförande
Demontering
Totalt
Tävlingsorganisation
Domare
Speaker
Storbildsskärm
Filmteam
Sjukvårdare
Checkar

antal

á pris

moms

Total

2
1
1
1

6000
7500
5000
6000

1,25
1,25
1,25
1,25

15000
9375
6250
7500
22500
15000
3000

2
2

6400
5000

1,25
1,25

16000
12500
107125

10
5
20
16

1000
1000
800
1000

1,25
1,25
1,25
1,25

12500
6250
20000
20000
58750

1
1

18000
10000

1,25
1,25

22500
12500

20

100

1,25

6

1000

1,25

5
5

2500
1500

1,25
1,25

2500
3500
7500
14500
5000
15625
9375
7500
10000
6000
116500
6000
4000
10000
10000
4000
2500
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Priser
Totalt
Marknadsföring
Profilering
Collateral material
Hemsida
Totalt
Konsert
Ljud
Artistbokning
DJ-bås
Scen
Arbetskraft
Totalt
What if

12000
48500
5000
5000
5000
15000
1

20000

1,25

1

1500

1,25

50

100

1,25

25000
30000
1875
35000
6250
98125
30000

Övrigt

1000

Totalt

475000
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LTU BIG AIR 2017
Finansieringskalkyl
Financiär
Luleå kommun
Akademiska hus
Bergnäsetsställningsmontage
LTU Marknadsavdelning
Studiesociala samfonden LTU
Exponeringsytor
Piteå Extremsport
Event intäkter
Student idrotten i Luleå

Total
200000
30000
20000
105000
85000
15000
4000
7000
9000

Totalt

475000
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Finansiering av projekt Fler akademiker till företag i
Luleåregionen
Ärendenr 2016/1032-2.4.3.3

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

Sammanfattning av ärendet
I aktiviteter och dialoger som projekt ExjobbLuleå har haft med företag under
perioden 2014-2016 har det identifierats att många företag ser ett stort behov
av att hitta nya och effektiva sätt att komma i kontakt med akademiker för att
underlätta sitt kompetensbehov. Luleå Näringsliv AB är projektägare till
projekt ExjobbLuleå som avslutas 2016-12-31. Projekt Fler akademiker till
företag i Luleåregionen är en vidareutveckling av projekt ExjobbLuleå.
Fler akademiker till företag i Luleå syftar till att få fler akademiker vid Luleå
tekniska universitet att stanna kvar i Luleåregionen. Sekundärt är att hitta
potentiella akademiker från andra lärosäten. Målsättingen är att projektet ska
bidra till 100 anställda akademiker hos företag/organisationer i Luleåregionen
från 2017-2019 (fördelat på följande: 80 akademiker från Luleå tekniska
universitet och 20 akademiker från andra lärosäten). Huvudaktiviteterna
handlar om deltagande vid mässor och event, digital plattform, mötesplatser
samt behovsanalyser.
Projektet har för avsikt att starta igång 2017-01-01 och pågå till 2019-12-31.
Projektets budget är 8 500 tkr för hela projektperioden. Från Luleå kommun
söks 2 400 tkr. Övrig finansiering förutsätts ske från Bodens kommun (1 800
tkr), Piteå kommun (1 800 tkr), Norrbottens läns landsting (1 500 tkr). Luleå
Näringsliv AB är projektägare.
Tillväxtkontoret föreslår att projektansökan avslås då Luleå tekniska
universitet erbjuder liknande tjänster. LTU Business har på uppdrag av
universitetet den utåtriktade kontakten med företag och näringsliv samt
kontakten inom universitetet med forskare i syfte att skapa helhetserbjudande
till det regionala näringslivet. Universitetet menar att projekt Fler akademiker
till företag i Luleåregionen försvårar universitetets arbete med att ta ett
helhetsgrepp i dessa frågor. Tillväxtkontoret menar att Luleå tekniska
universitet och LTU Business är strategiska i denna fråga.
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Projektansökan
– Fler akademiker till företagen i Luleåregionen
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Projektnamn: Projekt- Fler akademiker till Luleåregionen.
Projektägare: Luleå Näringsliv AB
Summering av projektet:
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för hela samhället. Det är viktigt att anta
utmaningen och lyckas för näringslivets fortsatta tillväxt och den offentliga sektorns
möjligheter att ge en bra service. Kompetensförsörjningens betydelse för företagens
möjligheter att växa belyses bl.a i Småföretagarbarometern som Företagarna publicerar
varje år.
Beräknat rekryteringsbehov i Luleåregionen mellan 207-2019 där krav är på universitets/högskolekompetens ligger på drygt 1 100. På kommunnivå finns inte någon mer finfördelad
redovisning av enskilda yrken. Detta bygger på rapporten ”41 000 anställningar till och med
2025”1 som tagits fram av Luleå tekniska universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i
Norrbotten. Det framtida rekryteringsbehovet har beräknats genom att summera antalet
pensionsavgångar2 med ett antagande om tillväxten
I aktiviteter och dialoger som ExjobbLuleå har haft med företag under perioden 2014-2016
har det identifierats att många företag ser ett stort behov av att hitta nya och effektiva sätt
att komma i kontakt med akademiker för att underlätta sitt kompetensbehov. En annan
utmaning som finns är att öka andelen av akademikerna vid Luleå tekniska universitetet att
stanna kvar i regionen efter studierna och att öka kännedomen bland akademikerna om vilka
möjligheter som finns gällande arbetsmarknaden i Luleåregionen och vad företagen
efterfrågar. Mötesplatser och nätverksaktiviteter lyfts fram som lyckade aktiviteter för att
matcha ihop företag med kompetensbehov och kompetensen akademiker. Även employeer
branding hos företag och nya rekryteringssätt ses som utmaningar.
Projektet syftar till att matcha företags/organisationers kompetensbehov med att behålla
fler akademiker som anställda hos företagen i Luleåregionen. Primärt är att få fler
akademiker vid Luleå tekniska universitet att stanna kvar i Luleåregionen. Sekundärt är att
hitta potentiella akademiker från andra lärosäten. Med Luleåregionen menas kommunerna
Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden och Kalix.
Målgrupperna är företag i Luleåregionen med kompetensbehov och akademiker.
Aktiviteter under projektets period kommer bestå av en uppstartsfas där fokus bland annat
kommer vara att ta fram en projektplan och paketering av projektets erbjudande. Vidare
kommer projektets aktiviteter bestå av att delta på mässor och event, arrangera
matchmakingevent, mötesplatser, digitala arenor och behovsanalyser företag.
Ett direkt önskvärt resultat från projektet är att företagen har anställt fler akademiker som
kommer direkt från Luleå tekniska universitet men också från andra lärosäten. Att det under
projektets period har skapats förutsättningar för relationsbyggande aktiviteter mellan
företag och akademiker som innebär att de på sikt kan leda till en anställning hos företaget.

1 Rekryteringsbehovet avser tiden 2010-2025
2 I rapporten har antagits en rationaliseringseffekt så att 10 % av pensionsavgångarna inte återbesätts.
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1. Bakgrund och problembeskrivning:
Projektet ExjobbLuleå har under senaste projektperioden 2014-2016 genomfört både
flertalet företagsbesök hos företag i Luleå och arrangerat aktiviteter med fokus på att
matcha kompetensbehov hos företag med akademiker vid Luleå tekniska universitet. Det har
i dessa aktiviteter identifierats att många företag har ett stort behov att hitta nya och
effektiva sätt att komma i kontakt med akademiker för att underlätta deras behov gällande
kompetens. Flertalet företag uttrycker också att de har svårigheter att få information och
att hitta rätt bland de olika initiativen som idag finns runt student- och företagsaktiviteter.
En annan utmaning som finns är att få akademikerna vid Luleå tekniska universitetet att
stanna kvar i regionen efter studierna och att de saknar kännedom om vilka möjligheter som
finns gällande arbetsmarknaden i Luleåregionen. Något som ExjobbLuleå har stött på under
senaste projektperioden är just detta att akademikerna inte vet om eller tänker sig att deras
kompetens är efterfrågad i regionen. Inte heller möjligheten till att stanna kvar efter
avslutade studier och etablera sig på arbetsmarknaden i regionen.
Med det som grund genomförde Luleå Näringsliv och ExjobbLuleå 2016 ett strategimöte och
workshop där Luleå kommun, Arbetsförmedlingen, LTU Business, Career Center,
studentkårerna och företagare deltog. Där diskuterades frågan ”hur kan vi bättre attrahera
och behålla den kompetens vi behöver ”. Mötesplatser och nätverksaktiviteter lyftes fram
som lyckade aktiviteter för att matcha ihop företag med kompetensbehov och kompetensen
akademiker. Deltagarna vid strategimötet lyfte fram employeer branding hos företag och
nya rekryteringssätt som en utmaning. Det konstaterades hos denna grupp att det saknas en
samordnande funktion som kan matcha och paketera information, aktiviteter med mera från
de olika initiativen som finns idag. I efterföljande analysarbetet bekräftades även denna
problembild av fler kommuner och vid fördjupade samtal med Företagarna i Luleå,
Arbetsförmedlingen och LTU Business.
Projektet kommer att förädla och ta tillvara på de erfarenheter som finns genom projektet
ExjobbLuleå. Samtidigt lyfta det till en ny höjd med tydligare koppling till företagens behov
och det övergripande syftet av kompetens och tillväxt hos denna målgrupp.
Upptagningsområdet utökas till hela Luleåregionen, vilket avser Piteå, Älvsbyn, Luleå Boden
och Kalix. Det finns en väl fungerande samverkan mellan Luleåregionens kommuner med
flera etablerade aktiviteter och fokusområden som projektet kan växla upp och dra nytta av.
Genom att erbjuda företagen och organisationerna i Luleåregionen en kompetensstrategi
skapas goda förutsättningar för företagen att bli mer konkurrenskraftiga och öka sin tillväxt.
Kompetensstrategin består av behovsinventering hos företagen för att sedan kunna
paketera erbjudanden som matchar företagens kompetensbehov och därigenom stötta
företagen med deras kompetensbehov. Projektet vill skapa ett företagsanpassat sätt för
näringslivet i Luleåregionen att få tillgång till mötesplatser för att skapa relationer med
akademiker med syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens.
Svårigheter att hitta rätt kompetens har seglat upp som ett av de största tillväxthindren
bland framförallt småföretagare i Sverige samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. Att få till
en bättre matchning på arbetsmarknaden är därför en fråga av stor vikt. Luleåregionen med
dess gemensamma arbetsmarknad är i stort behov av kompetensförsörjning och därför
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behövs samhandling. En avgörande del för framgång är ett nätverk av samverkansparter
som delar ambitionen att gemensamt attraherar och behåller den kompetens vi behöver för
att skapa tillväxt i regionen. För att möta framtidens konkurrens om kompetens behövs en
funktion som underlättar matchmatchning mellan företag i Luleå regionen med i första hand
akademiker från Luleå tekniska universitetet. I ett utvidgat perspektiv kommer projektet
också synliggöra behoven så de når andra lärosäten något som ses nödvändigt för att
ytterligare öka möjligheten för en lyckad matchning.

1.1 Analys kring Rekryteringsbehov 2017-2019
Sverige står inför en omfattande generationsväxling. Enligt en analys som Arbetsförmedlingen gjorde 2010 med sikte på 2025 så är det enbart i storstadslänen som
arbetskraften växer. Av de 21 länen så är det 16 som förväntas få en minskning av
arbetskraften. Norrbotten och Västerbotten hör till de län som har den mest ogynnsamma
demografiska utvecklingen vilket betyder att betydligt fler kommer att gå i pension än
antalet ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden.
Den övergripande slutsatsen som kan dras är att kompetensförsörjningen är en stor
utmaning för hela samhället. Det är viktigt att anta utmaningen och lyckas för näringslivets
fortsatta tillväxt och den offentliga sektorns möjligheter att ge en bra service.
Kompetensförsörjningens betydelse för företagens möjligheter att växa belyses bl.a i
Småföretagarbarometern som Företagarna publicerar varje år. I den senast publicerade för
Norrbotten så anger mer än var femte företagare brist på lämplig arbetskraft som det
största tillväxthindret vid sidan av tuff konkurrens.
Redovisningen i detta avsnitt bygger på rapporten ”41 000 anställningar till och med 2025” 3
som tagits fram av Luleå tekniska universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Det
framtida rekryteringsbehovet har beräknats genom att summera antalet pensionsavgångar 4
med ett antagande om tillväxten5. De resultat som redovisas bör läsas med viss försiktighet
beroende på den modell som använts för att beräkna tillväxtdelen. Pensionsavgångarna står
för i genomsnitt ca 80 % av det beräknade rekryteringsbehovet.

3 Rekryteringsbehovet avser tiden 2010-2025
4 I rapporten har antagits en rationaliseringseffekt så att 10 % av pensionsavgångarna inte återbesätts.
5 Tillväxten beräknas som en trendframskrivning av utvecklingen 2002 -2010.
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Nedan redovisas det beräknade rekryteringsbehovet inom Luleåregionen under 2017-2019
för yrkesgrupper med krav på universitets-/högskoleexamen samt gruppen ”Chefsyrken”. I
denna grupp kräver troligen en helt övervägande del av befattningarna akademisk
kompetens.

Yrken med krav på fördjupad
Totalt
högskolekompetens
Luleå Piteå Boden Kalix Älvsbyn regionen
Arbete som kräver teoretisk
specialistkompetens inom teknik och
datavetenskap
138
28
19
10
0
196
Arbete som kräver teoretisk
specialistkompetens inom biologi,
hälso- och sjukvård
157
31
7
19
3
217
Lärararbete inom universitet,
gymnasie- och grundskola
60
33
3
0
6
103
Annat arbete som kräver teoretisk
specialistkompetens
318
67
87
19
0
491

Beräknat rekryteringsbehov Luleåregionen 2017-2019
Yrken med krav på
högskolekompetens eller
motsvarande
Tekniker och ingenjörsarbete
Arbete inom biologi, hälso- och
sjukvård som kräver kortare
högskoleutbildning
Lärararbete som kräver kortare
högskoleutbildning
Annat arbete som kräver kortare
högskoleutbildning

Totalt
Luleå Piteå Boden Kalix
Älvsbyn regionen
268
42
10
8
0
329

103

51

12

39

5

209

70

42

34

5

12

163

434

86

78

48

1

646

Sammantaget så är rekryteringsbehovet av dessa två grupper med krav på universitets /högskolekompetens drygt 1 100. På kommunnivå finns inte någon mer finfördelad
redovisning av enskilda yrken.
Den inledande uppmaningen till försiktighet i tolkningen av resultaten gäller i än högre
utsträckning när man bryter ner totalresultaten. Beräkningsmodellen som bygger på en
trendframskrivning av tillväxtdelen fångar inte de förändringar som skett jämfört med
utvecklingen 2002-2010. Författarna pekar i ett tänkt alternativscenario på ex. att
rekryteringsbehovet inom utbildningsväsendet är underskattat i deras rapport. Sedan
rapporten skrevs så har ju den stora invandringen skett som inom regionen ytterligare ökat
behovet av ex. beteendevetare till Luleå kommun, personal till Migrationsverket i Boden
liksom lärare mfl. Till detta kan läggas de etableringar inom datacenter som påbörjats i
regionen. Författarna gör även det påpekandet att rapportens resultat bör kompletteras
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med kvalitativ kunskap om enskilda yrkens utveckling och kompetens.
Sammantaget så är det troligt att de tillväxtantaganden som rekryteringsbehovet grundar sig
på i Länsstyrelsens rapport är tilltagna i underkant.
För perioden 2021-2025 beräknas att det årliga rekryteringsbehovet är 20 % högre än åren
innan.
Beräknat rekryteringsbehov Luleåregionen 2017-2019

Chefsyrken
Militärt arbete
Politiskt arbete mm
Ledningsarbete i stora och
medelstora företag, myndigheter
mm.
Ledningsarbete i mindre företag,
myndigheter mm.

Totalt
Kalix Älvsbyn regionen
2
0
24
4
0
31

Luleå
12
18

Piteå
0
5

Boden
10
5

316

120

58

28

6

528

70

49

15

18

14

164

Det kan antas att ett begränsat antal i denna grupp kan rekryteras bland nyexaminerade.
Många av befattningarna kräver kortare eller längre erfarenhet. Projektet kan här samarbeta
och växla upp Luleåregionens aktiviteter och event i Stockholm för att få efterfrågad
arbetskraft att flytta till regionen.
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1.2 Analys underlag akademiker
Nedan följer statistik och analys av LTU-studenternas boendeort vid registreringen av
studieort, etableringsgrad för studenter från olika lärosäten och utbildningar och Ltustudenternas boendeort efter examen.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerar löpande rapporter över etableringsgraden för
studenter vid olika lärosäten och för olika utbildningar. Den senaste rapporten publicerades
2013 och anger etableringsgraden 2011 för studenter examinerade läsåret 2009/10. 6
Etableringen per lärosäte7

6 Etableringsgraden 2011 definieras som: sysselsatt i november månad 2011 och med en sammanräknad
arbetsinkomst som under året överstiger 203 500 kr, det skall inte finnas några händelser som indikerar
perioder av arbetslöshet eller att personen varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Individen få r
inte heller vara definierad som studerande.
7 Kolumn A visar den faktiska etableringsgraden. Eftersom olika utbildningar har olika etableringsgrad så visas i
kolumn B den förväntade (rikssnittet) etableringsgraden för de utbildningar som finns vid läros ätet.
Jämförelsetalet visar skillnaden mellan faktisk och förväntad etableringsgrad. Jämförelsetalet anger om
lärosätet har större (över 1) eller mindre (under 1) andel etablerade i förhållande till riksgenomsnittet för de
utbildningar som finns vid lärosätet.
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Tabellen visar att studenterna från Luleå tekniska universitet är trea från botten i fråga om
etableringsgrad. En historik i rapporten visar att Luleå förbättrat den faktiska
etableringsgraden från 63,8 (etablerade 2006) till 74,4 i den senaste rapporten (etablerade
2011)
Som en vägledning för projektets insatser bör totalvärdena kompletteras med etableringen
för olika examensgrupper.
Procent etablerade per examensgrupp 2011,
examinerade 2009/10
Examensgrupp
Luleå
Riket
Civilingenjör, bygg
91
95
Civilingenjör, data
93
89
Civilingenjör, maskin
91
89
Högskoleingenjör, bygg
90
93
Lärare, tidigare år
51
78
Lärare, senare år
51
76
Arbetsterapeut
69
72
Sjuksköterska
74
83
Specialistsjuksköterska
88
92
Sjukgymnast
77
67
Magister, beteendevetare
65
78
Magister, ekonomi
85
81
Kandidat, beteendevetare
71
72

Civilingenjörer inom bygg, data och maskin ligger omkring 90 % för studenter från Luleå tekniska
universitet. De hävdar sig väl mot riket i stort och även mot lärosäten som Chalmers och KTH. Även
Magister ekonomi samt specialistsjuksköterska har en hög etableringsgrad och hävdar sig jämför med
riket.
Boendeort vid registreringen vid Luleå tekniska universitet 2000-20138

Utbildning

LuleåÖvriga
regionen Norrbotten

Västerbotten

Sthlm

Västra
Götaland

Skåne

Övriga
Sverige

Uppgift
saknas

Totalt

Ekonomer
Civilingenjörer
Datautbildningar

37 %
26 %
40 %

8%
6%
8%

9%
10 %
13 %

13 %
8%
7%

5%
7%
4%

6%
4%
4%

20 %
35 %
24 %

2%
5%
1%

100 %
100 %
100 %

Beteendevetare
Lärarutbildningar
Hälso- och sjukvård

61 %
52 %
44 %

17 %
14 %
17 %

5%
9%
5%

4%
3%
7%

3%
2%
5%

1%
1%
3%

7%
19 %
18 %

1%
1%
1%

100 %
100 %
100 %

Grundmaterialet består av väldigt många program och fristående kurser. I tabellen ovan
gjorts en summering av några stora utbildningar som bedöms vara av intresse för projektet.
8 Grundmaterialet har beställts från Lisa Ek, analytiker vid utbildnings - och forskningsavdelningen vid Luleå
tekniska universitet. Tabellen är en bearbetning av detta material.
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Det är stora skillnader mellan utbildningarna där studenter till de tekniska och ekonomiska
utbildningarna i större utsträckning rekryteras från andra delar av landet än Norrbotten
jämfört med beteendevetare, lärare och hälso- och sjukvård.
Boendeområde för studenter från Luleå tekniska universitet.
Boendeområde i maj 2016 för studenter som tagit ut examen vid LTU år 2000-2013
Totalt antal
Totalt %
Humaniora antal
Humaniora %

Luleå- Övriga Norr- Västerregionen
botten botten
6289
1554
1466
36%
9%
8%

Sthlm
2280
13%

Västra
Götaland
885
5%

Skåne
479
3%

Övriga Ingen
län uppgif
3567
945
20%
5%

Summa
17464
100%

101
62%

12
8%

11
7%

11
7%

3
2%

2
1%

16
10%

6
4%

161
100%

82,77
17%

5
1%

50
10%

125
26%

38
8%

24
5%

116
24%

48
10%

490
100%

Hälso- och sjukvård antal
Hälso- och sjukvård %

1473
47%

490
16%

159
5%

190
6%

109
3%

84
3%

548
18%

58
2%

3111
100%

Socialt arbete, omsorg och vägledning antal
Socialt arbete, omsorg och vägledning %

114
52%

78
36%

2
1%

5
2%

3
2%

2
1%

14
6%

0
0%

218
100%

Data antal
Data %

242
48%

9
2%

24
5%

70
14%

17
3%

12
2%

66
13%

63
12%

503
100%

Biologi och miljövetenskap antal
Biologi och miljövetenskap %

2
50%

0
0%

0
0%

2
50%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

4
100%

Fysik, kemi och geovetenskap antal
Fysik, kemi och geovetenskap %

21
22%

17
18%

7
7%

7
7%

1
1%

1
1%

22
23%

19
20%

96
100%

Matematik och övrig naturvetenskap antal
Matematik och övrig naturvetenskap %

9
41%

0
0%

1
6%

4
18%

0
0%

0
0%

3
12%

5
24%

22
100%

Pedagogik och lärarutbildning antal
Pedagogik och lärarutbildning %

1715
54%

390
12%

324
10%

190
6%

81
3%

43
1%

383
12%

40
1%

3164
100%

Företagsekonomi, handel och administration antal
Företagsekonomi, handel och administration %

535
29%

131
7%

219
12%

305
17%

54
3%

45
2%

536
29%

0
0%

1825
100%

Jornalistik och information antal
Jornalistik och information %

41
19%

13
6%

14
7%

43
20%

16
7%

9
4%

74
35%

3
1%

214
100%

Juridik och rättsvetenskap antal
Juridik och rättsvetenskap %

112
37%

20
7%

17
6%

39
13%

17
6%

14
5%

74
24%

11
4%

304
100%

Samhälls- och beteendevetenskap antal
Samhälls- och beteendevetenskap %

555
55%

63
6%

35
3%

139
14%

25
2%

18
2%

139
14%

31
3%

1005
100%

Material och tillverkning antal
Material och tillverkning %

42
10%

35
9%

40
10%

34
8%

22
5%

10
2%

103
26%

119
29%

403
100%

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik antal
Samhällsbyggnad och byggnadsteknik %

404
29%

122
9%

106
8%

221
16%

83
6%

49
3%

372
26%

54
4%

1411
100%

Teknik och teknisk industri antal
Teknik och teknisk industri %

841
19%

170
4%

457
10%

895
20%

416
9%

166
4%

1102
24%

488
11%

4533
100%

Konst och media antal
Konst och media %

Examensområdet teknik och teknisk industri har en lägre andel som bor kvar i regionen och
Norrbotten än övriga större utbildningar. Andelen (ca 20 %) är lägre än vid registringen (ca
30 %). Dessa utbildningar har samtidigt den högsta etableringsgraden. Då många snabbt får
jobb i övriga delar av landet blir det en extra utmaning att fånga denna grupp för projektet
och företagen i Luleåregionen.
Studenter från utbildningar inom beteendevetenskap, utbildning och hälso- och sjukvård
som i stor utsträckning kommer från regionen och Norrbotten stannar också kvar här i
ungefär lika stor andel samtidigt som de har en låg etableringsgrad. Mätningarna av
etableringsgraden gjordes som nämnts 2011. Etableringsgraden för lärare och sjuksköterskor
torde vara betydligt bättre i nuläget. Det kan antas att de fått ”fastare” anställningsformer
eftersom många konkurrerar om deras tjänster. Som tidigare nämnts så kan det antas att en
hel del från dessa utbildningar har haft någon form av arbete även om det inte uppfyller
UKÄ:s definition. Datautbildade uppvisar ett tredje mönster genom att stanna kvar i stor
utsträckning och med hög etableringsgrad.
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2. Syfte:
Matcha företags/organisationers kompetensbehov med syfte att behålla akademiker som
anställda hos företagen i Luleåregionen. Primärt är att få fler akademiker vid Luleå tekniska
universitet att stanna kvar i Luleåregionen. Sekundärt är att hitta potentiella akademiker
från andra lärosäten. Med Luleåregionen menas kommunerna Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden
och Kalix.

3. Mål:
100 anställda akademiker hos företag/organisationer i Luleåregionen från 2017-2019.
Fördelat på följande: 80 akademiker från Luleå tekniska universitet och 20 akademiker från
andra lärosäten. Målet kommer också vara fördelat över dessa 3 år genom en ökad stegring
årsvis så att vid projektets slut har målet uppnått.

4. Koppling till regionala utvecklingsstrategin (RUS):
I den regionala utvecklingsstrategin lyfts det fram att en av de största utmaningarna är den
framtida kompetensförsörjningen och att avgörande för tillväxten i regionen är att det finns
kompetens som matchar arbetslivets behov. Detta projekt kan kopplas till
utvecklingsinsatsen som handlar om kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud. Detta då
projektet bidrar till att värdefull kompetens stannar kvar som anställda hos företagen i
Luleåregionen. Genom att arbeta med de företag som har ett kompetensbehov och matcha
ihop dem med akademiker primärt från Luleå tekniska universitet men även med
akademiker från andra lärosäten.

5. Målgrupp:
 Företag i Luleåregionen
I denna målgrupp ingår: Befintliga företag och nyetableringar. Där behov finns kommer
projektet också ha dialog med organisationer. Projektet utgår ifrån företagens behov
kring kompetensförsörjning.
 Akademiker
Primärt blir projektets naturliga arena att finna kompetensen på Luleå tekniska
universitet (LTU) och alla akademiker som är i regionen och pluggar i 3-5 år, få dem att se
möjligheterna att stanna kvar och få anställning hos ett företag i Luleåregionen.
Sekundärt kommer projektet att verka mot andra lärosäten som har kompetens som
företagen efterfrågar.
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6. Huvudaktiviteter:

Övergripande beskrivning:
Projektet kommer också ta hänsyn till och prioritera bland dessa aktiviteter och
periodvis kommer vissa av dem vara mer fokuserat. För att nå det uppsatta målet så
kommer även en prioritet att behövas kring målgruppen akademiker beroende på var
i projektperioden man befinner sig. I början av projektet kan större fokus läggas på
att skapa relation mellan företag och akademiker tidigare under utbildning. Medan i
slutet av projektet behöver vara mer hands-on mot de akademiker som är i slutet av
sin utbildning.

Uppstartsfas:
o Framtagning av projektplan, kommunikationsplan aktivitetsplan och varumärke för
projektet.
o Framtagning av kompetensstrategi och paketering av projektets erbjudanden eventhjul
Beskrivning: Under projektets första period kommer stort fokus att ligga på att ta
fram ramar och verktyg för de kommande åren, i form av en mer detaljerad
projektplan innehållandes bla strategier för hur målet ska nås, en
kommunikationsplan, framtagning av ett varumärke samt aktivitetsplan. Arbetet med
kompetensstrategin kommer innebära att paketera projektets erbjudanden och
utforma ett arbetsverktyg ( att ha med vid behovsanalyser) för hur projektet ska
jobba tillsammans med företagen och stötta dem i att identifiera och lägga upp en
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plan för vad som kan bidra till anställning ex tillfälliga jobb, exjobb, sommarjobb,
studieplats, praktik, mentorskap.

Behovsanalyser företag:
o
o
o
o

Identifiera branscher och företag inom Luleåregionen som har ett kompetensbehov
Skapa en prospektlista
Vilka utbildningar efterfrågas-vad finns på Luleå tekniska universitet
Vilka andra lärosäten ska projektet rikta in sig mot
Beskrivning: Behovsanalyser kommer ske löpnade under större delen av projektet
och en viktig pusselbit för att projektet ska nå målet är att identifiera branscher och
företag som har ett kompetensbehov. Samt att kartlägga och skapa en prospektlista
utifrån detta. Det är sen dessa företag som projektet främst kommer att ha en
fortsatt dialog med. Detta kommer ske med hjälp av att erbjuda företagen en
kompetensstrategi innehållande behovsinventering och paketerade erbjudanden
som matchar deras behov, situation och önskemål. Samt koppla detta till övriga
aktiviteter som kommer genomföras under åren. Projektet ska också identifiera vilka
utbildningar som företagen efterfrågar. Vilka förutsättningar finns att hitta dessa hos
Luleå tekniska universitet, både gällande rätt utbildning men också volymen i antal
akademiker. Projektet kommer utifrån det också vända sig till andra lärosäten för att
på så sätt öka möjligheten att hjälpa företagen med deras kompetensbehov. Dessa
lärosäten kommer begränsas till antal och vara beroende på vad som efterfrågas av
företagen.

Mötesplatser:
o Skapa förutsättningar för mötesplatser hos företag och på universitetet
o Nära samarbete med Luleå tekniska universitet
Beskrivning: Öka förutsättningar för företagen i Luleåregionen att via mötesplatser
skapa relationer med akademiker med syfte att attrahera och rekrytera rätt
kompetens. Mötesplatser som möjliggör att företag och akademiker möts och att
samarbeten kan ske utifrån intresse och behov. Både fysiska mötesplatser hos
företagen likt ”karriärstolen” men också att undersöka förutsättningen för en
mötesplats på eller i närheten av universitetet där företag kan finnas och träffa
akademiker. Dialog kommer ske med aktörer på universitetet för att se vilka
samarbetsmöjligheter som kan finnas gällande detta.

Matchmakingevent:
o Branschspecifika event
o Event för flera branscher
o Samarbete med andra aktörer
Beskrivning: Projektet kommer arrangera och samarrangera både branschspecifika
event men också aktiviteter som riktar sig bredare till företag inom flera branscher
och akademiker från olika utbildningar. Detta för att både kunna skräddarsy utifrån
specifika branschers önskemål, möjligheter och behov. De större
matchmakingeventen är effektiva för att få en större grupp företag och akademiker
att nätverka och där samarbeten kan skapas branschöverskridande.
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Digital marknadsföring av företagens behov till akademiker:
o
o
o
o
o

Vilka plattformar/marknadsföringskanaler finns redan idag
Uppfylls de önskemål och krav som finns gentemot att synliggöra företagens behov
Olika plattformar kompletterar olika behov.
Samarbete och dialog med berörda aktörer är viktigt
Kommunikation och synlighet av företagens kompetensbehov till akademiker vid
andra lärosäten.
Beskrivning: Projektet ska i första hand undersöka vilka digital plattform som finns
där företag redan kan marknadsföra sina önskemål/behov kring samarbeten med
akademiker. För att på så sätt kunna nyttja det som redan är etablerat. Visar det sig
att behovet finns för att skapa en specifik digital plattform för att marknadsföra
företagens kompetensbehov kommer projektet initiera till detta. Denna/dessa
plattform är till för att nå ut till alla akademiker oavsett lärosäte. Detta arbete
kommer ske i nära dialog med dem som berörs och det kan vara flera olika
plattformar beroende på vad behovet är.

Delta på mässor och event:
o Skapa kännedom om projektet.
o Synliggöra företagens behov
Beskrivning: projektet kommer både delta på mässor och event för att skapa en
kännedom om projektet bland företagen och vad projektet har att erbjuda för
tjänster. Dessa kommer också vara en plattform för projektet att finna företag med
kompetensbehov. Projektet kommer också att delta på mässor för att möta
akademiker vid Luleå tekniska universitet med syfte att synliggöra företagens behov.
Sedan kommer projektet också delta på mässor och event vid andra lärosäten för att
nå målgruppen akademiker och visa upp företagens behov.

Uppföljning och utvärdering:
Beskrivning: Arbeta metodiskt med uppföljning mot det uppsatta målet. Metodisk
uppföljning via CRM system.

7. Effekter och förväntat resultat:
Ett direkt önskvärt resultat från projektet är att företagen har anställt fler akademiker som
kommer direkt från Luleå tekniska universitet men också från andra lärosäten. Att det under
projektets period har skapats förutsättningar för relationsbyggande aktiviteter mellan
företag och akademiker som innebär att de på sikt kan leda till en anställning hos företaget.
Ett annat förväntat resultat är att projektet möjliggör för nya kommuninvånare. För varje ny
anställd akademiker som är kvar i kommunen genererar det nya skatteintäkter. Den
genomsnittliga kommunala skatteintäkten9 per invånare i Luleåregionen uppgick 2015 till
drygt 45 000 kr, med en variation från Luleå (drygt 47 000 kr) till Älvsbyn (drygt 41 000 kr).
Skatteintäkten till landstinget per invånare uppgick till ca 20 000 kr.
9 Ekonomifakta: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-isiffror/Nyckeltal-for-regioner/?var=17875
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Det skatteunderlag som beräkningarna av skatteintäkterna grundar sig på är genomsnitt för
hela befolkningen i resp. kommun. Även ingångslönen för en student torde hamna över
genomsnittet varför redovisade skatteintäkter är lågt räknade.

8. Koppling till andra projekt och verksamheter:
Det finns idag ingen jämförbar satsning i någon av de deltagande kommunerna eller inom
Luleå tekniska universitet. Framgången ligger i att se Luleåregionen som den gemensamma
arbetsmarknaden och ta ett gemensamt helhetsgrepp för att kraftfullt kunna möta
näringslivets kompetensbehov. En framgångsfaktor är även att lyfta blicken och se andra
lärosäten utöver LTU som tänkbara samabetspartners samt med regionens aktiviteter med
hemvändare för att skapa en heltäckande kompetensstrategi för företagen.
LTU business projekt NAIR (Näringsliv och akademi i samverkan) har som syfte att etablera
en mer långsiktig stödfunktion för SMF, där en stor uppgift blir att sänka tröskeln till
samarbete mellan LTU och regionens SMF. Detta genom att möta företagen på deras villkor,
analysera deras utvecklingsbehov och leda dem till rätt kontakt inom LTU. NAIR syftar till att
stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. NAIR har bland annat som en aktivitet
att initiera samarbete mellan SMF i regionen och Luleå tekniska universitet. Detta i sin tur
ska leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt hos SMF i Regionen. Genom ett ökat antal
samarbeten mellan SMF och universitetet möjliggörs också att företaget på längre sikt kan
hitta talanger för rekrytering. Bland dessa tänkbara samarbeten finns också beskrivet hos
NAIR att matcha utvecklingsbehoven i regionen mot bland annat studentprojekt och exjobb.
I de fall där projektet möter företag som har behov som vi anser stämmer mer överens med
de tjänster som LTU business har att erbjuda kommer företaget att lotsas vidare rätt. Den
gemensamma paletten skapar fler möjligheter för företag att få den hjälp de behöver
kopplat till sitt behov gentemot universitetet och kompetensförsörjning. Möjligheten till
ökad samverkan mellan projektet och LTU business kommer ses över.
Luleå tekniska universitet jobbar via sin verksamhet Career center för studenternas
anställningsbarhet och att skapa arbetsmarknadsanknytning för studenterna. Career center
har en lokal på universitetet där det finns möjlighet för företag att komma och exempelvis
hålla lunchföreläsningar. Där har de också temadagar för ”söka jobb”, ”exjobb” och
”affärsidé” och Career center har ansvaret för universitetets mentorskapsprogram samt
håller karriärplanering i utbildningarna.
LTU och LTU business har blivit beviljad projektmedel från tillväxtverket nationellt för ett
projekt som kommer sträcka sig fr HT2016-nov 2017. Detta projekt handlar om att ta fram
arbetsmetoder för ett koncept som de kallar kompetenskontrakt, vilket ska syfta till att
koppla samman företag med specifika utbildningar och deras studenter och på så sätt öka
möjligheten att komma i kontakt med rätt kompetens. Kompetenskontraktet kommer kunna
innebära allt ifrån studiebesök, gästföreläsningar, trainee för att nämna några. I detta ingår
att också ha en pilotgrupp av företag för att testa arbetsmetoderna. Här finns möjligheter till
samverkan med detta projekt som skapar mervärde och synergieffekter för bägge
verksamheterna och målgrupperna företag och akademiker.
Projektet kommer löpande att ha omvärldskoll för att i största möjliga mån kunna se och
analysera andra projektidéer och vad förhållningssättet till dem kan vara.
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9. Tidplan:
Projektet har för avsikt att starta igång 20170101 och pågå till 20191231. De första
månaderna vid projektets start kommer fokus vara att ta fram en projektplan, strategier,
varumärke och kommunikationsplan för det fortsatta arbetet. Nya arbetssätt behöver ses
över och samarbetsformer inom projektgruppen och med samarbetsaktörer.
Under denna period kommer projektet även att kartlägga och ta fram prospektlistor över
branscher och företag som har kompetensbehov.

10. Budget:
Projektet har fokus på företag/organisationer i Luleåregionen och har för avsikt att söka
finansiering hos Luleå kommun, Bodens kommun, Piteå kommun och Norrbottens Läns
Landsting. Bemanningen är beräknad till 3 tjänster varav 1 projektledare på 100% och 2
projektmedarbetare på minst 75%.
Intäkter
Luleå
Boden
Piteå

2017
800 000
600 000
600 000

Norrbottens läns landsting 500 000
2 500 000

Kostnad fördelat på:
lön
nätverksaktiviteter
kommunikation
lokal
konsulttjänster
PR material
resekostnad
tel och post
förbrukningsinventarier/material
projektadministration

2018
2019
800 000
800 000
600 000
600 000
600 000
600 000
500 000
2 500 000

2017
1 880 000
150 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
20 000
25 000
75 000
2 500 000

500 000
2 500 000

2018
1 880 000
150 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
20 000
25 000
75 000
2 500 000

2019
1 880 000
150 000
100 000
50 000
100 000
50 000
50 000
20 000
25 000
75 000
2 500 000

11. Projektorganisation:
Projektgrupp: bestående av 1 projektledare som också är ansvarig för Luleå och 2
projektmedarbetare varav 1 ansvarig för Boden och 1 med ansvar Piteå.
Projektorganisationen kommer förhålla sig och samarbeta med näringslivsbolagen och
förvaltningarna i respektive kommun.
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Styrgrupp: En sammansatt styrgrupp med representanter från vardera kommun/finansiär
och projektägare samt representanter från näringslivet.
Samarbetspartners: Projektet kommer ha ett nära samarbete med aktörer inom Luleå
tekniska universitet samt se över möjligheter till samarbete med andra aktörer via andra
lärosäten. Även ett samarbete med näringslivsbolagen och förvaltningarna i respektive
kommun.

12. Uppföljning och resultatspridning:
Projektet kommer göra kontinuerlig uppföljning och genomföra utvärderingar efter varje
enskild aktivitet för att kunna justera under resans gång. Uppföljning kommer främst att ske
direkt med de företag och organisationer som har haft en kontakt och tagit stöd av
projektet. Erfarenheter och resultatet från detta projekt ska kunna spridas och projektet
kommer via näringslivschefer sprida goda exempel till andra kommuner i regionen så att det
gynnar länet.

13. Verksamhet efter projektperioden
Undersöka förutsättningarna för en samordningsfunktion som efter projektets slut ska
fungera som en permanent lösning. Efter projektets slut ska det ha upparbetats rutiner,
fungerande mötesplatser, forum och tekniska system där företag och akademiker hittar igen
varann. Arbetssätt och metoder ska kunna implementeras i en ordinarie verksamheten om
så önskas. Företagen i Luleåregionen har hittat nya vägar och tankesätt för sin
kompetensförsörjning.

14. Jämställdhet:
Jämställdhetsperspektivet ska genomsyras i projektets arbetssätt, kommunikation och
metodik. För att säkerställa detta kommer projektet att anlita extern kompetens inom
jämställdhet i ett tidigt skede.
Vid uppstartsfasen av projektet kommer projektet att bearbeta fram prioriterade branscher
och företag med kompetensbehov. En analys bland dessa branscher kommer att göras för
att i den en mån det är möjligt prioritera branscher utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Så
tillika kommer även prioriteringar bland företag med kompetensbehov också genomsyras av
ett jämställdhetstänk. En utmaning projektet ser är att kommunikationen av företagens
kompetensbehov ska vara attraktivt för både kvinnor och män oavsett bransch.
Projektet kommer sträva efter att ha ett jämställdhetsfokus gällande de aktiviteter som
genomförs i den mån det är möjligt. Utmaningen här är att projektet utgår ifrån det faktiska
underlag som finns bland akademiker som matchar det behov som företagen har.
Framtagning av statistik och utvärdering med jämställdhetfokus kommer ske efter
aktiviteter. För att på så sätt kunna följa upp och analysera utvecklingen av aktiviteterna.
Sammansättningen av representationen i styrgruppen ska bestå av både kvinnor och män.
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15.Miljö
Projektet kommer att välja miljövänliga alternativ i utförandet så långt som det är möjligt.
Utskick och informationsmaterial kommer skickas och hanteras digitalt i möjligaste mån.
Projektet kommer där det är möjligt i första hand välja miljövänliga alternativ gällande
kommunikation.

16. Integration och mångfald:
Projektet kommer undersöka möjligheter till att samverka med andra organisationer och
projekt där syftet är att stötta nyanlända akademiker med att komma ut på
arbetsmarknaden. Att se detta som en möjlighet i och med att det är företagens
kompetensbehov som är i fokus och att koppla det mot akademiker.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-10-28
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2016/11-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
mångfaldsprojekt
Ärendenr 2016/11-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
av insatser gällande mångfald, jämställdhet och integration.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottensteatern ansöker om 200 tkr i finansiering av insatser gällande
mångfald, jämställdhet och integration. Projektet syftar till att främja
integrationen av flyktingar i Luleå. Norrbottensteatern vill utforma
aktiviteterna i samverkan med Luleå kommun. Dessutom avser
Norrbottensteatern att samverka med andra organisationer som kan bidra på
migrationsområdet. Kostnaden för projektet är totalt 200 tkr som utgörs av
kostnader för projektledare, föreläsare samt skådespelare.
Mot bakgrund av att Luleå kommun i september 2016 anslagit 420 tkr till
Norrbottensteaterns 50-årsjubileum samt att Luleå kommun är ensam extern
finansiär i projektet gällande insatser för mångfald, jämställdhet och
integration föreslår tillväxtkontoret att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av insatser för att öka mångfald, jämställdhet och
integration, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottensteatern
Tillväxtkontoret
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Inköp
Josefine Barsk

2016-10-25

KLF2016/1371

Ekonomikontorets förslag om avrop avseende möbler
Ärendenr KLF2016/1371

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska avropa
från SKL Kommentus Inköpscentral gällande möbler med avtalstid 201701-01 – 2018-08-30.
2. Inköpschefen får i uppdrag att anmäla avrop hos SKL Kommentus
Inköpscentral.
3. Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har idag två avtal gällande möbler med Input Interiör AB.
1. Möbler till förskola/skola med avtalstid 2014-07-31 – 2016-12-31.
2. Kontorsmöbler och möbler till vård och omsorg, med avtalstid
2015-01-20 – 2016-12-31.
Under 2015 gjorde Luleå kommun avrop på ca 11 miljoner SEK. Kommunens
befintliga avtal löper ut 2016-12-31 och vi vill under kommande år ansluta
Luleå kommun till ett avtal som SKL Kommentus har tecknat med flera
leverantörer.
SKL Kommentus inköpscentral tecknar ramavtal där medlemmar har rätt att
avropa. Luleå kommun är medlem och har därmed rätt att avropa från deras
avtal.
Avtalet är uppbyggt utifrån olika avtalsområden med flertalet leverantörer
inom varje område, vilket ger kommunen ett bredare utbud av varor i olika
prisklasser.
För inköp upp till 300 000 SEK får man fritt välja bland leverantörerna inom
varje område.
För inköp över 300 000 SEK ska en förnyad konkurrensutsättning göras och
alla leverantörer inom vald kategori ska tillfrågas.
Avtalet ger medlemmarna stora fördelar i form av lägre priser, fler
leverantörer inom olika områden, ett bredare sortiment av varor och till viss
del e-handel vilket säkerställer effektiva inköp.
På avtalet finns både Input och Kinnarps som leverantörer, vilka båda är
etablerade i Luleå vilket vi anser gynnar det lokala näringslivet.
Avtalsområdena och leverantörerna är följande:
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1 (3)
Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Inköp
Josefine Barsk

2016-10-25

Möbler för förskola

Möbler för vård och omsorg

Input Interiör Sweden AB - 12%

Input Interiör Sweden AB - 12%

Input interiör Nord AB - 12%

Input interiör Nord AB - 12%

ABA Skol - 25%

Kinnarps - 21%

AJ Offentlig Interiör AB (f.d. Frimeko AB) - 26%

Senab AB - 22%

Kinnarps - 21%
Form o Miljö - 15%

Arbetsstolar

Lekolar - 30%

Kinnarps - 17 %
Lekolar - 30 %

Möbler för skola

IKEA - 6 %

Input Interiör Sweden AB - 12%

Input Interiör Sweden AB - 24 %

Input interiör Nord AB - 12%

Input interiör Nord AB - 24 %

Lekolar - 30%

LT Office Line AB - 33 %

ABA Skol - 25%

Senab AB - 25 %

Kinnarps - 21%

Scandinavian Business Seating AB -25%

EFG - 21%

Lanab -25%

AJ Offentlig Interiör AB (f.d. Frimeko AB) - 26%
Form o Miljö - 15%

Värdeskåp
Skandex AB -20%

Kontorsmöbler

Håbeco -35%

Input Interiör Sweden AB - 34%

Robur Safe AB -50%

Input interiör Nord AB - 12%

Lekolar -5%

Kinnarps - 21%

Kinnarps -12%

Senab AB - 40%

Input Interiör Sweden AB -12%

EFG - 55%

Input interiör Nord AB -12%

Möbler för arkiv

Möbler för förvaring

Lundqvists - 45%

Input Interiör Sweden AB - 12 %

Bruynzeel - 55%

Input interiör Nord AB - 12 %

Input Interiör Sweden AB - 12%

Sonesson - 33 %

Input interiör Nord AB - 12%

Form o Miljö - 15 %

Kinnarps - 12%

Kinnarps 21 %
EFG - 21 %
AJ Offentlig Interiör AB (f.d. Frimeko AB) - 28 %
Lundqvists - 45 %
Bruynzeel - 55 %

Mot bakgrund av ovanstående föreslår ekonomikontoret att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå Kommun ska avropa
möbler via SKL Kommentus ramavtal.
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Ärendenr

KLF2016/1371

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Inköp
Josefine Barsk

2016-10-25

Beslutsunderlag


Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-11-07

Josefine Barsk

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Ärendenr

KLF2016/1371

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-10-19

1 (3)
Ärendenr
2016/926-1.5.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag om
folkomröstning rörande Framtidens skola
Ärendenr 2016/926-1.5.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår framställan om folkomröstning gällande
Framtidens skola.
Skälen till detta är att fullmäktige redan tagit ställning i frågan. Delar av
beslutet om Framtidens skola har verkställts. Det är också svårt att utifrån
folkinitiativet formulera en tydlig fråga som medborgarna kan svara ja eller
nej på utifrån folkinitiativet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 65 om Framtidens skola. Med
beslutet som grund har barn- och utbildningsnämnden ansvaret att forma den
framtida skolstrukturen. Fullmäktiges beslut överklagades. Kammarrätten
beslutade 2016-06-10 att inte meddela prövningstillstånd gällande inhibition
av fullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2016-10-05.
Barn- och utbildningsnämnden har verkställt delar av beslutet. Överföring av
Svartöstadskolans verksamhet verkställdes i augusti 2016. Utbyggnad av
Hemängsskolan pågår. Planering av nya skolor på Stadsön och Bergnäset
påbörjas i december, samtidigt som planering för anpassning av Berget,
Kläppenskolan och Haga/Knöppelåsen.
Ett folkinitiativ med krav på folkomröstning resulterade i att ett stort antal
namnunderskrifter under rubriken ”Nej till nedläggning av skolor och
förskolor genom ”Framtidens skola” lämnades in till Luleå kommun 2016-0622. Kommunfullmäktiges ordförande och barn- och utbildningsnämndens
ordförande har träffat representanter för initiativtagarna till begäran om
folkomröstning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige kan antingen bifalla eller avslå kravet på att genomföra
en folkomröstning. En folkomröstning är enbart rådgivande och innebär
således att kommunen inte är tvingad att följa resultatet.
Motivet till att avslå kan vara att fullmäktige redan har tagit ställning till
Framtidens skola. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som inte
ändrat fullmäktiges beslut. På det sätt folkinitiativet är utformat är det
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-10-19

2 (3)
Ärendenr
2016/926-1.5.2.2

dessutom svårt att formulera en entydig fråga att ställa till medborgarna. En
folkomröstning innebär även ett omfattande arbete och kostnaden uppskattas
till ca 3 miljoner kronor.
Om fullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning kan motivet vara
att låta kommunens medborgare göra sin röst hörd i en omdebatterad fråga.
En arbetsgrupp bör då tillsättas för att formulera den fråga som ska ställas till
medborgarna där även representanter för folkinitiativet ingår samtidigt som
valnämnden i Luleå får uppdrag att förbereda genomförandet i alla detaljer.
Om fullmäktige beslutar att en folkomröstning ska genomföras bedöms en
sådan kunna äga rum under andra kvartalet 2017. Detta med hänsyn till det
omfattande arbete som krävs för att förbereda en folkomröstning och att
samråd om omrösningsdagen ska genomföras med den centrala
valmyndigheten 3 månader innan omröstningen äger rum.

Beskrivning av ärendet
Folkomröstning i en kommun regleras i 5 kap 34 och 34a §§ kommunallagen
och i lag om kommunala folkomröstningar (1994:692). För genomförande
svarar inom varje kommun en valnämnd.
Fullmäktige ska besluta om folkomröstning ska hållas om den fråga som
initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två
tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Av 2 § lag om kommunala folkomröstningar framgår att i anslutning till att
fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska fullmäktige besluta
om dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den
fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, huruvida röstning ska ske på annat
sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen samt när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Dagen för omröstningen ska beslutas efter samråd med centrala
valmyndigheten och ska ske senast tre månader före omröstningsdagen.

Beslutsunderlag
Namninsamling Nej till nedläggning av skolor och förskolor genom
”Framtidens skola”

Gunilla Lundin
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-10-19

kanslichef

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, Anna Widén
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