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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Förteckning av kurser och konferenser anmälda 2015-05-25
Ärendenr 2015/633-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Utvärderingsringen

Ämne
Ungdomskonferens, Stockholm 19 maj 2015

Region Kronoberg

Styrelseutbildning för kommunala bolag, Växjö 17
september
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-05-12

1 (1)
Ärendenr
2015/383-14

Tillväxtskontorets yttrande över ansökan om bidrag till
förstudie kring TV-industriellt nätverk i Luleå och Umeå
Ärendenr 2015/383-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bidrag till
förstudie kring TV-industriellt nätverk i Luleå och Umeå.

Sammanfattning av ärendet
Salmonfox AB ansöker om bidrag till en förstudie kring TV-industriellt
nätverk i Luleå och Umeå. Bakgrunden är att det i norra Sverige saknas
oberoende TV-produktionsbolag som kan ta på sig större uppdrag. Syftet med
förstudien är att skapa nätverk för samverkan så att flera mindre
produktionsbolag i norra Sverige kan samverka kring större produktioner.
Målet är att inventera kunskap, teknik, idéer, nätverksintresse, digital
utvecklingspotential och könsfördelning inom kommersiell tv-produktion.
Projektägaren vill också ta fram idéer kring plattform för samarbete.
Förstudien kostar 95 tkr.
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan avslås mot bakgrund av stort söktryck på
de medel kommunen har för medfinansiering av näringslivsprojekt. Större
strategiska projekt med EU-finansiering, där kommunens insats växlas upp,
bör prioriteras. Ansökan har vidare karaktären av en offert till ett uppdrag
som skulle kunna göra en upphandling enligt gällande riktlinjer nödvändig.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till förstudie kring TV-industriellt nätverk i Luleå och
Umeå, bilaga
Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Salmonfox AB
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Ansökan om bidrag till förstudie
kring TV-industriellt nätverk I Luleå
och Umeå
Bakgrund
I norra Sverige finns det inga oberoende TV-produktionsbolag som kan ta på sig
större uppdrag, som tex dokumentärserier som ”Jills Veranda” eller andra program
som passar på SVTs Prime Time Program-slottar mellan kl 20 – 22 på vardagar.
Vår ambition är att utveckla ett nätverk och syftet är att knyta ihop/nå den
kompetens som finns i Norra Sverige, tex i mindre produktionsbolag i Norrbotten
och Västerbotten, så att även vi kan producera de större produktionerna som
annars enbart görs i södra Sverige av de etablerade/stora produktionsbolagen som
Baluba http://www.baluba.se
Jarowski http://www.jarowskij.se
Meter http://www.meter.tv
Mastiff http://www.mastiff.se

* Vikten av att tv-produktioner görs i norra Sverige är av stor demokratisk vikt för att
synliggöra de människor och de villkor vi lever under.
* Skapa nya arbetstillfällen för en vikande filmproduktionsmarknad. Filmindustrin
omsatte i Sverige 3,5 miljarder 2013 att jämföra med TV-industrins 21 miljarder.
* Jämna ut produktionsdalar så att vi kan lägga ut mer produktion över året för fler
och få muskler att ta större produktioner till Umeå/Luleå och Umeås/Luleås kreativa
näring inom Tv-produktion ut i världen.

Förstudien
Målet med förstudien är att under perioden 2015-03-22 till 2015-09-30 inventera:
Kunskap tillgångar/brister
Teknik
Idéer
Nätverksintresse
	
  
	
  
Salmonfox	
  ab	
  
Luleå: Stationsgatan 36, 972 32 Luleå, Sweden. Skellefteå: c/o Icon Studios, Plåtvägen 12 931 32 Skellefteå, Sweden
Umeå(invoices): c/o EMILMEDIA, Industrivägen 10, 901 30 Umeå . E-mail info@salmonfox.com
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Digital utvecklingspotential
Könsfördelning inom kommersiell tv-produktion
Skapa idéer om hur en plattform där vi kan samarbeta (coopetition) trots att vi
ibland kan vara konkurrenter skulle kunna se ut. Coopetition uppstår när företag
samverkar med partiell kongruens av intressen. De samarbetar med varandra för
att nå ett högre värdeskapande om man jämför med det värde som skapas utan
interaktion och kamp för att uppnå konkurrensfördelar.
Skapa nya resurser så att tex SVT och andra TV-distributörer får nya idéer och nya
produktionsmöjligheter ute i landet (Norrbotten och Västerbotten)

Metod
Intervjua företrädare för de som arbetar med filmproduktion i Luleå och Umeå.
Samt kalla till två nätverksdagar under perioden. Där vi under planerade former kan
dels inventera och dels arbeta med idéutveckling i verkstäder med olika
intressenter. I verkstäderna är tanken att vi bjuder in företrädare från SVTs
programutvecklingsavdelning.
Vi avslutar förstudien med en sammanfattande rapport.

Budget
Planering
3 dar
Intervjuer & research
5 dar
Sammanfattande rapport
5 dar
13 x 5000
= 65.000
Verkstäder x 2 heldagar
Hyra av lokal, mat
= 35.000

Total summa
95.000 exkl. moms
	
  
	
  
Salmonfox	
  ab	
  
Luleå: Stationsgatan 36, 972 32 Luleå, Sweden. Skellefteå: c/o Icon Studios, Plåtvägen 12 931 32 Skellefteå, Sweden
Umeå(invoices): c/o EMILMEDIA, Industrivägen 10, 901 30 Umeå . E-mail info@salmonfox.com
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-05-12

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av
konferensen Trade gällande frihandelsavtalet mellan EU
och USA
Ärendenr 2015/147-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 100 tkr till konferensen
Trade – internationell frihandelskonferens samt att medel anvisas från
anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare service AB ansöker om 160 tkr till finansiering
av en konferens gällande frihandelsavtalet mellan EU och USA. Konferensen
syftar till att sprida information om frihandelsavtalet och dess möjligheter,
samt att främja internationell handel i Norrbotten och synliggöra Norrbotten
och dess näringsliv. Konferensen beräknas kosta 1 500 tkr att arrangera och
finansieras främst av deltagaravgifter. Bodens kommun går in med 50 tkr.
Konferensen var tidigare tänkt att arrangeras i maj 2015, men kommer nu att
genomföras 2-3 september i Kulturens hus i Luleå.
Tillväxtkontoret menar att konferensen inriktning på handel med USA
stämmer väl överens med kommunens strategiska inriktning och andra
satsningar inom det internationella arbetet.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av internationell konferens om
frihandelsavtalet mellan EU och USA, bilaga
Projektbeskrivning av internationell konferens om frihandelsavtalet
mellan EU och USA, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Ekonomikontoret, Norrbottens handelskammare
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1 (1)
Ärendenr
2015/147-14

ANSÖKAN OM FINANSIERING, Luleå Kommun
Härmed ansöker Norrbottens Handelskammare Service AB om medfinansiering om 160 000
SEK för Trade, den internationella konferens som kommer att handla om frihandelsavtalet
mellan USA och EU. För mer information, se bifogad projektbeskrivning.
Luleå den 2 februari 2015

Norrbottens Handelskammare Service AB
Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Webb: www.north.cci.se

Telefon: 0920 45 56 60
E-post: info@north.cci.se
Org. 556314-5382
Momsreg.SE556314538201
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INTERNATIONELL	
  KONFERENS	
  OM	
  FRIHANDELSAVTALET	
  EU-‐USA	
  
	
  

BAKGRUND	
  
Förhandlingarna	
  om	
  ett	
  frihandelsavtal	
  mellan	
  USA	
  och	
  EU,	
  TTIP,	
  är	
  sedan	
  2013	
  inledda	
  och	
  som	
  vid	
  
ett	
  förverkligande	
  av	
  avtalet	
  kommer	
  att	
  ge	
  stor	
  ekonomisk	
  betydelse.	
  Ett	
  frihandelsavtal	
  förenklar	
  
handeln	
  över	
  atlanten	
  men	
  det	
  handlar	
  också	
  om	
  att	
  skapa	
  en	
  gemensam	
  marknad	
  och	
  om	
  en	
  stärkt	
  
europeisk	
  konkurrenskraft.	
  Frihandelsavtalet	
  mellan	
  EU	
  och	
  USA	
  blir	
  det	
  största	
  i	
  världen.	
  
I	
  ett	
  led	
  att	
  lyfta	
  de	
  möjligheter	
  som	
  frihandelsavtalet	
  mellan	
  EU	
  och	
  USA	
  skulle	
  innebära	
  kommer	
  
Norrbottens	
  Handelskammare	
  med	
  stöd	
  av	
  Luleå	
  Kommun	
  att	
  anordna	
  en	
  internationell	
  konferens,	
  
Trade,	
  där	
  både	
  näringsliv	
  och	
  offentlig	
  sektor	
  från	
  både	
  Europa	
  och	
  USA	
  kommer	
  att	
  bjudas	
  in.	
  	
  
	
  

SYFTET	
  MED	
  TRADE	
  
Trade	
  syftar	
  till	
  att	
  samla	
  inspirerande	
  och	
  kunniga	
  personer	
  som	
  på	
  ett	
  eller	
  annat	
  sätt	
  arbetar	
  med	
  
frihandelsavtalet	
  mellan	
  EU	
  och	
  USA	
  för	
  att	
  sprida	
  information	
  om	
  TTIP.	
  Denna	
  dag	
  syftar	
  även	
  till	
  att	
  
belysa	
  vikten	
  av	
  ett	
  förverkligande	
  av	
  detta	
  handelsavtal	
  mellan	
  EU	
  och	
  USA.	
  
	
  

MÅLSÄTTNING	
  
Trade	
  har	
  följande	
  målsättningar:	
  	
  
•

Belysa	
  vikten	
  av	
  att	
  utveckla	
  affärsmöjligheterna	
  över	
  atlanten	
  genom	
  ett	
  
frihandelsavtal.	
  

•

Förmedla	
  information	
  till	
  deltagarna	
  på	
  vad	
  som	
  händer	
  inom	
  det	
  pågående	
  arbetet	
  av	
  
framställandes	
  av	
  frihandelsavtalet.	
  

•

Framhäva	
  och	
  driva	
  frågor	
  inom	
  internationell	
  handel	
  som	
  är	
  viktiga	
  för	
  Norrbottniska	
  
företagen	
  

•

Skapa	
  en	
  mötesplats	
  för	
  internationella	
  och	
  nationella	
  aktörer	
  i	
  ett	
  led	
  att	
  skapa	
  fler	
  
nationella	
  affärer.	
  

•

Synliggöra	
  Norrbotten	
  och	
  näringslivet	
  i	
  länet.	
  

	
  

Norrbottens Handelskammare
0920-45 56 60
www.norrbottenshandelskammare.se
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MÅLGRUPP	
  
Målgruppen	
  för	
  Trade	
  är	
  alla	
  aktörer	
  inom	
  privat	
  sektor	
  såväl	
  som	
  offentlig	
  sektor	
  som	
  intresserar	
  sig	
  
för	
  internationell	
  handel	
  och	
  handelssamarbetet	
  mellan	
  EU	
  och	
  USA.	
  
	
  

ORGANISATION	
  
Huvudarrangörer	
  för	
  denna	
  dag	
  är	
  Norrbottens	
  Handelskammare	
  med	
  stöd	
  av	
  Luleå	
  Kommun.	
  	
  
Dagens	
  samarbetspartners	
  kommer	
  att	
  ha	
  alla	
  möjligheter	
  att	
  spela	
  in	
  egna	
  idéer	
  gällande	
  upplägg,	
  
innehåll,	
  intressanta	
  talare	
  och	
  liknande.	
  	
  
	
  

GENOMFÖRANDE	
  
Trade-‐konferensen	
  kommer	
  att	
  äga	
  rum	
  den	
  26	
  maj	
  i	
  Luleå	
  på	
  Kulturens	
  hus.	
  Den	
  25	
  maj	
  kommer	
  
deltagarna	
  att	
  bjudas	
  in	
  till	
  ett	
  opening	
  party	
  som	
  troligtvis	
  kommer	
  att	
  äga	
  rum	
  på	
  Elite	
  Stadshotell	
  i	
  
Luleå.	
  	
  
Norrbottens	
  Handelskammare	
  ansvarar	
  för	
  genomförandet	
  av	
  denna	
  dag	
  där	
  projektledning,	
  
marknadsföring	
  samt	
  administrativt	
  arbete	
  bearbetas	
  av	
  Norrbottens	
  Handelskammare.	
  Norrbottens	
  
Handelskammare	
  kommer	
  utöver	
  det	
  interna	
  arbetet	
  att	
  ta	
  hjälp	
  av	
  kommunikationsbyråer	
  för	
  design	
  
och	
  strategiarbete.	
  
Dagen	
  kommer	
  i	
  sin	
  helhet	
  att	
  bestå	
  av	
  en	
  rad	
  inspirerande	
  och	
  kompetenta	
  talare	
  inom	
  området.	
  	
  
	
  

EKONOMI	
  	
  
Dagen	
  som	
  helhet	
  har	
  en	
  budget	
  på	
  ungefär	
  1500	
  000	
  kr	
  beräknat	
  på	
  ca	
  250	
  betalande	
  deltagare.	
  	
  
Deltagaravgiften	
  kommer	
  att	
  vara	
  4950	
  kr	
  exkl.moms.	
  
	
  

KONTAKTINFORMATION	
  TRADE	
  
Projektledare	
  Natalie	
  Sidén:	
  natalie@norrbottenshandelskammare.se,	
  072-‐566	
  56	
  60	
  
Handelskammarens	
  Vd:	
  Inger	
  Edlund	
  Pedersen:	
  inger@norrbottenshandelskammare.se,	
  0920	
  45	
  56	
  
61	
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2015-05-13

1 (1)
Ärendenr
2015/598-04

Ekonomikontorets yttrande över
kommunledningsförvaltningens delårsuppföljning jan-apr
2015
Ärendenr 2015/598-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin delårsuppföljning per april 2015, se bilaga.
Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över kontorens
uppdrag och ekonomi för förvaltningen som helhet. I övrigt består materialet
av uppföljning av mål i styrkort samt intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Delårsuppföljning enligt fastställd plan.

Beslutsunderlag
Delårsuppföljning KLF jan-apr 2015
Mats Karlsson
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2015-05-08

1 (6)
Ärendenr
2015/598-04

Delårsuppföljning jan-apr 2015 KLF beslutsunderlag
1. Uppdrag/verksamhet
Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för
kommunstyrelsens mål och ambitioner. Förvaltningens olika kontor har till
uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och vara pådrivande och
stödjande samt rådgivande för förvaltningar och bolag i deras strategiska
arbete. Förvaltningen har även i uppgift att följa upp organisationens arbete
för kommunstyrelsens mål.

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning
och utveckling av processer som säkerställer en god ekonomi enligt
kommunens vision.
I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt
stöd inom budget-, redovisnings- och inköpsområdet. Kontoret har via
inköpsavdelningen ett koncernövergripande samordnat ansvar för
kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. Kontorets
ansvarar även för samordning av kommunens övergripande kvalitetsarbete
och den strategiska styrprocessen.
IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. ITstrategin styr kommunens dagliga och strategiska arbete inom IT. Detta arbete
bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och medverka till
förvaltningarnas utveckling så att dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs
i allt högre grad. Kontoret ska även genomföra åtgärder och aktiviteter inom
IT-området som leder till helhetssyn och samordning, tillgänglig och
driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad service till medborgare
och medarbetare samt hög informationssäkerhet. I uppdraget ingår även
samordningen av den gemensamma e-nämnden vars uppdrag är att driva
utvecklingsfrågor inom e-förvaltning och som för närvarande består av 13
kommuner i Norrbotten.
Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska
beslutsprocessen och ansvarar för hela ärendekedjan i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Kansliet har en styrande och en stödjande funktion
gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska beslutsprocessen.
Kontoret utgör även en resurs för kommunkoncernen i juridiska frågor och
arkivfrågor. Kansliet administrerar de allmänna valen samt borgerliga vigslar
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2015-05-08

2 (6)
Ärendenr
2015/598-04

och begravningar. Konsumentvägledning och överförmyndarexpedition ingår
i kansliets ansvarsområden.
Kommunikationskontoret ansvarar för att utveckla Luleå kommuns
kommunikation och marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna,
producerar kommunövergripande informationsmaterial, ger mediestöd till
politik och kommunledning samt ansvarar för att administrera och utveckla
kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för
internservice och tryckeri, central kundtjänst och medborgarkontoret i Råneå.
Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det
samlade arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via samordning och utveckling av
övergripande HR-processer i enlighet med antagen HR-strategi. Kontoret
erbjuder service och stöd via sina specialistkompetenser. Kontoret skapar
förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå
kommun,
i
syfte
att
skapa
kundnytta
för
verksamheterna.
Tillväxtkontoret ska stödja, driva och strategiskt verka för tillväxt inom
näringslivet, stärka det internationella samarbetet, marknadsföra Luleå och
verka för tillväxt på landsbygden.
Kontoret samordnar det internationella arbetet och EU-frågor. Viktiga
samarbetspartners är Luleå tekniska universitet, Luleå Näringsliv AB och Visit
Luleå AB. Avgörande för Luleås tillväxt är samarbetet med Luleåregionen,
länet, Bottenviksbågen, Kina och Austin.
Samhällsutvecklingskontoret
koordinerar
arbetet
för
en
hållbar
samhällsutveckling i Luleå genom att stödja, driva på och följa upp
kommunens arbete för att nå Vision Luleå 2050. Kontoret har strategisk
kompetens och samordningsansvar i frågor som exempelvis folkhälsa,
demokrati, energi- och klimat, naturvård, infrastruktur och stadsutveckling.
På kontoret finns också stödfunktioner inom kommunikation samt statistikoch prognossammanställning.

2. Måluppföljning
Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på
verksamheteten inom sju kontor med uppdrag enligt ovan. Vad gäller
förvaltningens uppdrag att svara för övergripande samordning, planering och
uppföljning samt råd- och stödgivning har kontoren bidragit, utifrån sina
respektive ansvarsområden. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av
pågående och planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att
samtliga mål, utom målet för servicedeklarationer är påbörjade.
Verksamheten har en negativ resultatprognos anknutet till den politiska
verksamheten. Stor osäkerhet avseende ekonomin kopplat till ny
samhällsbyggnadsorganisation.
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3. Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

23 290

73 651

-79 096

-251 549

-2 513

-4 949

-58 319

-182 847

60 549

181 647

2 230

-1 200

Resultat

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

13 964

21 476

Årsbudget
Avvikelse

4. Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i
koncernövergripande samverkan

Genomföra aktiviteter utifrån genomförd
programmålanalys
Genomföra samordningsansvaret för KLF-s
strategiområden

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

Ökade insatser för praktikplatser, exjobb mm
riktade mot elever och studenter
Aktiviteter riktade mot unga ska prioriteras

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Utvecklad samverkan och fler aktiviteter för att
ännu fler ska välja Luleå som bostadsort

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god
tillgänglighet

Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan
om Förbättrat Företagsklimat
Kundmätning 2014 ska analyseras och vid behov
leda till åtgärder
Aktiviteter som förstärker vår förmåga att leva
upp till KLF:s servicelöfte
Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås
Öka antalet externa och interna e-tjänster

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

Nämnd-/Bolagsmål

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

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

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande
arbetsplatser

Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Resultat > 0

Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med
föregående år
Administrativ samordning inom KLF

5. Analys
SAMHÄLLE
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Genomföra aktiviteter utifrån genomförd
programmålanalys

Arbetet med att genomföra aktiviteter utifrån
programmålsanalys har påbörjats.

Genomföra samordningsansvaret för KLF-s
strategiområden

Arbetet pågår.

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

Flera kontor har mottagit praktikanter och
studiebesök. En särskild KLF-grupp finns i syfte att
åstadkomma ett förbättrat mottagande för
praktikanter.

Aktiviteter riktade mot unga ska prioriteras

Arbetet pågår. Unga är en prioriterad målgrupp vid
finansiering av evenemang samt projekt.

Utvecklad samverkan och fler aktiviteter för att
ännu fler ska välja Luleå som bostadsort

Uppstartsmöte genomfört angående höstens
kampanj om att få studenterna att folkbokföra sig i
Luleå. Enkät och mätning av hur mål ambitionen
"10000 fler" uppfattas är beställd. Marknadsföring
har skett i samband med rekryteringsmässor.
Översyn av inflyttarlotsfunktionens kontakt med
förvaltningarna är inledd.

SERVICE
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan
om Förbättrat Företagsklimat

Aktiviteter genomförs löpande samt planeras
under året enligt fastställd handlingsplan.

Kundmätning 2014 ska analyseras och vid behov
leda till åtgärder

Vissa insatser för att förbättra den upplevd service
utifrån tidigare kundmätning har påbörjats medan
andra är planerade att genomföras under hösten.

Aktiviteter som förstärker vår förmåga att leva
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Analys

upp till KLF:s servicelöfte

medan andra är planerade att genomföras under
hösten.

Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås

Mätning av servicemålen i Luleå Direkt sker
löpande.

Öka antalet externa och interna e-tjänster

Kartläggning påbörjad.

5 (6)
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Arbetet ej påbörjat.

Utveckla metoder för att följa upp
servicedeklarationer

MEDARBETARE
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

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

Ett handlingsprogram, som genomförs under
2014/2015 innefattar kompetensutveckling inom
följande områden: feedback, lönebildning, effektiva
möten och personlig effektivitet. Analys av
enkätresultatet visar att de som är mest stressade och
minst nöjda har arbetat som chef mellan 1 och 5 år.
Djupintervjuer med ett urval chefer planerat till
hösten.
Arbete pågår enligt plan. Alla chefer har genomgått
och samtliga medarbetare har erbjudits utbildning i
hälsofrämjande medarbetarskap

Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen

Frisktal: 82,58 % (89,41 %)
Sjuktal: 5,4 % (3,8 %)
Långtidsjukskrivning och ett flertal influensafall har
påverkat statistiken .

EKONOMI
Nämnd-/Bolagsmål

Analys
Den politiska verksamheten redovisar ett underskott
om 850 tkr för det första tertialen. Detta kan bland
annat kopplas till ett nytt arvodesreglemente från
årsskiftet som inte renderat motsvarande ökning av
rambudgeten samt konsekvenser av ny organisation
av samhällsbyggnadsprocessen. Prognosen för året är
därför negativ.

Resultat > 0

Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört
med föregående år

Förvaltningen ligger i princip kvar på samma nivå
som tidigare 48 %. Det finns en förbättringspotential
inom kontoren som handlar om förändrade arbetssätt.

Administrativ samordning inom KLF

En översyn är gjord och resultatet ska diskuteras inom
förvaltningen.
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6. Intern kontroll
Kontrollmoment

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Resultat och noterade avvikelser:
Inga avvikelser noterade.

Riskvärde
8

Åtgärder:
Tillse att det i introduktionen för nyanställda ges
information om rökfri arbetstid och vilka möjligheter
till stöd som finns att tillgå.
Köptrohet

Resultat och noterade avvikelser:
En smärre förbättring från 95 % till 98 %.

12

Åtgärder:
Varje kontor ska säkerställa att rutiner finns, är
kommunicerade och följs.
E-rekvisition

Resultat och noterade avvikelser:
Förvaltningen ligger med 11 % under kommunens
snitt på 24 %

12

Åtgärder:
Säkerställ att alla berörda vet hur e-rekvisition ska
användas.
Försenade betalningar

Resultat och noterade avvikelser:
KLF ligger (vad gäller antal) i paritet med
kommunen övergripande 10 % (11 %) jämfört med 9
% (13 %).
Åtgärder:
Respektive kontor får analysera det utfall som gäller
för det.
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Insatser för folkbokföring och förbättrad integration av
Luleå tekniska universitets studenter med staden Luleå
2015/2016
Ärendenr 2015/602-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomi- och
tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under höstterminen 2015 och
vårterminen 2016 erbjuda folkbokförda förstaårsstudenter, som
studerar minst 75 % av heltid, ett för dem kostnadsfritt busskort som
gäller under första terminen (4 månader). Kostnaden för busskorten,
d v s kommunens ersättning till Luleå Lokaltrafik AB, på maximalt
1350 000 kr, finansieras genom uppräkning av anslaget för
skatteintäkter

Sammanfattning av ärendet
Under höstterminen 2015 och vårterminen 2016 föreslås samtliga
folkbokförda förstaårsstudenter, som studerar minst 75 % av
heltid, erbjudas ett för dem kostnadsfritt busskort som gäller
under första terminen (4 månader).
Luleå Lokaltrafik AB har beräknat kostnaden per kort till 1 500 kr
för de första 600 busskorten och sedan succesivt lägre pris om det
blir fler kort som delas ut. LLT är berett att som
marknadsföringsåtgärd begränsa kommunens kostnad till
maximalt 1 350 000 kr och själva stå för överskjutande kostnader.
Den totala kostnaden för kommunen beror på hur många som
väljer att nyttja erbjudandet, men kan med hänvisning till
ovanstående maximalt uppgå till 1 350 000 kr.
Kostnaden finansieras genom uppräkning av anslaget för
skatteintäkter.

Beskrivning av ärendet
Då Luleå kommun jobbar mot målet 10 000 nya Luleåbor och
Visionen Luleå 2050 ligger folkbokföringskampanjen för
förstaårsstudenter i linje med det strategiska arbetet för
kommunens förvaltningar och bolag.
Studenterna vid Luleå tekniska universitet (LTU) är på många sätt
viktiga för Luleå kommun. Kommunen gör av den anledningen, i
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samverkan med universitetet, studentkårerna med flera,
betydande insatser när det gäller att ta emot och introducera
nyanlända studenter.
Målsättningen är att studenterna ska känna sig välkomna till
staden, ta vara på upplevelser och serviceutbud och känna sig
delaktiga i den kommun som de bor och verkar i. En del i det
senare är att även bidra till den samlade finansieringen av
kommunens verksamhet. Genom att studenten folkbokför sig i
kommunen får kommunen en större andel av nationens samlade
skatteunderlag eftersom det fördelas per invånare. Enligt
folkbokföringslagen är en person också skyldig att inom en vecka
folkbokföra sig på den ort där han/hon tillbringar sin dygnsvila.
Tidigare års resultat avseende busskortserbjudandet beskrivs
nedan:
Vid inskrivningsperioderna under höst och vår 2011/2012 tog 675
studenter del av erbjudandet, 2012/2013 tog 661 del av förmånen
och vid inskrivningsperioderna 2013/2014 tog 610 studenter del av
förmånen och 2014/2015 tog 916 studenter del av förmånen.
Samtliga förstaårsstudenter som folkbokför sig i Luleå och
studerar på >75% studietakt har möjlighet att ta del av
erbjudandet.
Kostnaden för kommunen har under dessa år i genomsnitt varit
cirka 1 400 kr per busskort och i form av arbetstid för de
inblandade i projektet. Varje ny student som folkbokför sig i Luleå
kommun har inneburit cirka 20 000 - 30 000 kr i ökade
skatteintäkter per år.
Den befolkningsgrupp i kommunen som räknas till
universitetsålder har under åren 2009 till 2014 ökat från 7 176
personer till 7 725 personer, d v s 549 stycken eller med 7,7
procent.

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Luleå Lokaltrafik AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Ansökan om bidrag till projektet Tågutredning
Haparandabanan
Ärendenr 2015/20-042

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Luleå kommun ska delta i arbetet med
tågutredning för persontrafik mellan Luleå och Haparanda samt bidra med
50.000 kronor vilket hanteras inom ramen för samhällsutvecklingskontorets
budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Idag erbjuds ingen persontrafik längs sträckan Luleå - Haparanda/Torneå Kemi och vidare mot Kolari, Rovaniemi och Uleåborg. Haparandabanan ingår
i TEN-T core network och utgör Sveriges enda fasta järnvägsförbindelse med
Finland och vidare mot nordvästra Ryssland. Haparandabanan, upprustning
Boden–Kalix och ny sträckning Kalix-Haparanda, färdigställdes 2012 och har
god kapacitet för ökad trafik. Persontrafik på Haparandabanan och sträckan
Torneå - Kolari, Torneå-Uleåborg respektive Torneå-Rovaniemi innebär en
vidgad arbetsmarknads- och studieregion, ökade möjligheter att attrahera
besöksnäringen, etc.
Under hösten 2014 och vintern 2015 har diskussioner förts om hur
persontrafik på järnvägen ska kunna komma till stånd. I november
genomfördes ett möte i Helsingfors (där Trafikverket, RKM och Norrtåg
representerade Sverige). Mötet resulterade bland annat i att en gemensam
marknadsanalys (Sverige-Finland) togs fram.
Ytterligare ett antal aktiviteter och utredningar måste genomföras för att
erhålla underlag till persontrafik längs Haparandabanan och vidare till
Finland. Dessa aktiviteter/utredningar är bland annat komplettering av
marknadsanalys, marknadsföringsmaterial, huvudavtal Haparandabanan
Luleå-Haparanda, projektstöd, möten, konferenser, mm. För detta behövs
finansiering.
2014-12-18 genomfördes ett telefonmöte med politiker i de berörda
kommunerna där frågan diskuterades. Man var överens om att ta fram en
tågutredning för att senare kunna få igång gods och persontrafik längs
Haparandabanan. För att möjliggöra detta är det viktigt med gemensam
finansiering. Förslaget till finansiering är beskrivet i skrivelse från den
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, 2015-04-28.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från den Regionala kollektivtrafikmyndigheten 2015-04-28:
”Finansiering: Haparandabanan Luleå-Haparanda/Torneå”

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
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Datum: 2015-04-28

Beteckning: Charlotte Reinholdt

Ert datum:

Er beckning:

Finansiering:
Haparandabanan Luleå-Haparanda/Torneå
Under 2014 påbörjandes projektet Tågutredning Haparandabanan. En
arbetsgrupp bildades med representanter från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) (projektägare), Länstrafiken i Norrbotten,
Norrtåg, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten, Trafikverket
Region Nord, Bodens kommun, Haparanda kommun, Kalix kommun och Luleå
kommun. Under 2014 och 2015 har ett antal aktiviteter inom projektet
Tågutredningen (Luleå - Haparanda) diskuterats och genomförts.

Arbetsgruppen träffas fysiskt cirka var sjätte vecka och varannan fredag
genomförs avstämning via telefon.

Ett samarbete med Finland har skett under hela projekttiden. I november 2014
genomfördes ett möte i Helsingfors, där RKM, Trafikverket och Norrtåg
representerade Sverige och från Finland kom representanter från departementet,
Finska Trafikverket, Finska VR och från Uleåborg region. Mötet resulterade bland
annat i att parterna kom överens om att ta fram en gemensam marknadsanalys
(Sverige-Finland). Marknadsanalysen har presenterats den 26 februari 2015,
Sverige-/Finlandmöte på Arlanda. Arbetet med marknadsanalysen är
sammanställd i en rapport. Under mötet den 26 februari 2015 diskuterade
parterna att genomföra en gemensam Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för persontrafik
området Haparanda/Torneå, gemensamt avtal samt ett gemensamt
marknadsföringsunderlag. Nästa möte med denna delegation är den 17
september 2015 och då i Helsingfors, syftet med mötet är att diskutera utfallet
från mötet den 26 februari 2015. Innan den 17 september kommer Sverige och
Finland bland annat att genomföra ett arbetsmöte i Torneå, den 13 maj. På detta
möte kommer Finska VR, svenska Norrtåg och RKM att träffas. Presentation av
projektet skedde den 26 mars 2015 för Bottenviksbågensstyrelse (representanter
från Sverige och Finland).

Presentation av projektet inom regionen har bland annat skett den 17 februari
2015 för Landshövdingen, Landstingsråd och Kommunalråd längs sträckan. Även
på RKMs Arbetsutskott och Direktion, på kommunmöte för tjänstemän och
politiker mfl möten.

RKM • Smedjegatan 19 • 972 32 Luleå • 0926-756 80 | info@rkmbd.se | www.rkmbd.se | Org nr: 222000-2949
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Datum:

Beteckning:

2015-04-28

sdf

Ert datum:

Er beckning:

sdf

sdf

Ett antal aktiviteter och utredningar måste genomföras för att erhålla (ytterligare)
underlag till projektet persontrafik längs Haparandabanan och vidare till Finland.
Dessa aktiviteter/utredningar är bland annat komplettering av marknadsanalys,
marknadsföringsmaterial, huvudavtal Haparandabanan Luleå-Haparanda,
projektstöd, möten, konferenser, mm. För detta behövs finansiering.

Deltagande parter kommer att finansiera projektet under utredningsdelen med
följande:
Boden kommun
Haparanda kommun
Kalix kommun
Luleå kommun
Länsstyrelsen
NLL
Norrtåg
RKM
Trafikverket

50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
200 000 kr (erhållit 2014, marknadsanalysen)
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr

Luleå 2015-04-28

__________________________
Kenneth Johansson, Myndighetschef
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten• Smedjegatan 19 • 972 32 Luleå • 0920-23 38 30
info@rkmbd.se| www.rkmbd.se | Org nr: 222000-2949
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Kompletterande principer av översiktsplanens
strategiområde för bostadsförsörjning
Ärendenr 2015/644-14

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kompletterande principer till
översiktsplanens strategiområde för bostadsförsörjning enligt förslag. Dessa
utgör underlag för revidering av Lulebo AB:s ägardirektiv och av
översiktsplanen.

Beskrivning av ärendet
Luleå har en stark tillväxt med en arbetslöshet som bara är lägre i
Stockholmsregionen. Befolkningskurvan pekar stadigt uppåt och enligt
Statistiska centralbyrån ligger Luleå kommun i topp när det gäller nöjda
medborgare. Men Luleåborna är inte nöjda med bostadssituationen. Med
målbilden 10 000 fler Luleåbor förstärks behovet av ett omfattande tillskott av
bostäder. Lokala aktörer, inklusive Lulebo AB, klarar inte att bygga detta
själva utan Luleås expansion förutsätter att fler aktörer är med och bygger och
utvecklar Luleå.
Hittills har det varit svårt att attrahera investerare och fastighetsbolag från
södra Sverige att investera norr om Uppsala. Beskedet har varit tydligt från de
stora fastighetsbolagen att förutsättningen för att bygga bostäder i Luleå är att
först etablera en förvaltningsorganisation för att kunna verka långsiktigt på
orten. Detta förutsätter ett förvärv av befintligt bestånd av bostads- och
samhällsfastigheter (med samhällsfastigheter menas sådana fastigheter som
kommunen behöver i sin egen verksamhet, t ex skolor, idrottsanläggningar,
vård- och omsorgsboenden, och förvaltningsbyggnader.).
Syftet med de kompletterande principerna för fastigheter och bostäder är att
långsiktigt säkra försörjningen av bostäder och samhällsfastigheter för Luleås
fortsatta tillväxt. Till grund för dessa principer har en bedömning gjorts av
vad som krävs för att säkra nuvarande översiktsplans intentioner för en
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
Kompletterande principer:
•Andra lämpliga aktörer än kommunkoncernen ska ges möjlighet att äga och
hyra ut samhällsfastigheter och bostäder enligt allmännyttiga principer.
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• Kommunkoncernen ska aktivt verka för att andra långsiktiga bostadsaktörer
ska bidra till bostadsbyggande och stadens utveckling. Detta ska ske genom
att dessa aktörer ges möjligheter att förvärva bostäder och/eller
samhällsfastigheter för att kunna etablera en förvaltningsorganisation.
• Lulebo ska vara den dominerande ägaren och förvaltaren av bostäder för
allmännyttan. Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom
intervallet 45-55 %. Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges
godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter för att säkerställa detta
intervall. Lulebo ska, så långt som möjligt, finnas representerade i alla
stadsdelar och i Råneå.
• Kvoten mellan befolkningsmängd och hyresrätter som förvaltas enligt
allmännyttiga principer ska inte minska. Utgångspunkt ska vara 2014 års
värde 7,5 Luleåbor per allmännyttig bostad.
• Kommunkoncernen ska vara den dominerande ägaren och förvaltaren av
samhällsfastigheter som långsiktigt behövs för kommunens verksamheter.
Kommunens andel av dessa ska inte understiga 75%.
• Vid omvandling av samhällsfastigheter till bostäder ska detta i första hand
ske för att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar, studenter och
ungdomar.
Riskanalys
Förändringen av översiktsplanens principer för försörjningen av bostäder och
samhällsfastigheter syftar till att göra det möjligt att öka bostadsbyggandet
och samtidigt genomföra översiktsplanens intentioner för en hållbar
utveckling.
Att kunna öka bostadsbyggandet bedöms bara vara möjligt om nya, större
aktörer kommer in på bostadsmarknaden. Detta kräver i sin tur att dessa
aktörer ges möjlighet att etablera sig genom förvärv av befintliga fastigheter
från kommunen och Lulebo AB. Samtidigt måste kommunkoncernen säkra att
utvecklingen av samhällsfastigheter och bostäder enligt allmännyttiga
principer sker i önskad riktning enligt översiktsplanen och det kommunala
bostadsförsörjningsansvaret.
Risk: Nya fastighetsägare bygger inga nya bostäder, tar inte ansvar för
bostadsförsörjningen eller omvandlar hyresrätter till bostadsrätter.
Åtgärd: Identifiera och välj ut aktörer som har visat sig vilja och kunna dela
det kommunala ansvaret och den kommunala visionen. Upprätta tydliga
överenskommelser. Säkra att Lulebo fortfarande är en dominerande aktör på
bostadsmarknaden.
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2015-05-19

3 (3)
Ärendenr
2015/644-14

Risk: En förändrad bostadsmarknad gör det svårt att se konsekvenserna för
den framtida hyressättningen.
Åtgärd: Fler aktörer ökar konkurrensen i bostadsbyggande och –förvaltning.
Risk: Ökade kommunala hyreskostnader för externt ägda samhällsfastigheter.
Åtgärd: Identifiera och välj ut aktörer som har visat sig vilja och kunna dela
det kommunala ansvaret och den kommunala visionen. Upprätta tydliga
överenskommelser. Gör kvalitets- och kostnadsjämförelser för att effektivisera
egen verksamhet och utmana andra aktörer. Fortsätta arbetet med
fastighetsstrategi del 2, dvs identifiera vilka typer av samhällsfastigheter
kommunen långsiktigt bör äga och förvalta.
Risk: Nya aktörer omvandlar och förändrar samhällsfastigheter på ett sätt
som minskar kommunens nytta.
Åtgärd: Identifiera och välj ut aktörer som har visat sig vilja och kunna dela
det kommunala ansvaret och den kommunala visionen. Upprätta tydliga
överenskommelser. Säkra att kommunen fortfarande är den dominerande
ägaren av samhällsfastigheter som behövs för kommunens verksamhet.
Fortsätta arbetet med fastighetsstrategi del 2, dvs identifiera vilka typer av
samhällsfastigheter kommunen långsiktigt bör äga och förvalta.

Beslutsunderlag



Rapport Beslutsunderlag bostads- och lokalförsörjning för Luleå
kommun (bilaga)
Målbild bostadsbyggande – exempel på principer från gällande
översiktsplan för Luleå kommun (bilaga)

Anna Lindh Wikblad
Chef samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Lulebo AB, stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsförvaltningen,
samhällsutvecklingskontoret
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• • • Målbild

Vi vill:
Kraftigt öka bostadsbyggandet för att
rymma 10 000 nya luleåbor
Vi behöver:
Fler aktörer och visionärer som vill bidra
med kvalitet och bygga det hållbara Luleå

Bostadsbyggande i Luleå
Exempel på riktlinjer och principer
34
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Inledning

Luleå kommun startade 2007 ett arbete med att ta fram en långsiktig vision för Luleås framtid. Resultatet blev Vision Luleå 2050, ett dokument
som ger en bild av framtidens samhälle som Luleåborna vill ha det; ett
attraktivt, växande och hållbart Luleå.
Visionen behövde bli mer konkret och därför pekades riktningarna till
visionen ut genom fyra långsiktiga strategier. Riktningarna visar vad
som är viktigt att satsa på halvvägs till visionen.
Sex stycken program togs fram för att visa vad Luleå kommun ska göra
och uppnå fram till 2020 för att följa Riktningarna till Vision Luleå 2050.
Riktningarna och programmen blir tillsammans kommunens nya översiktsplan och är en plattform för kommunens strategiska arbete med en
långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund och syfte
Luleå växer, och ett ökat bostadsbyggande är en förutsättning för fortsatt
tillväxt. Den årliga uppföljningen av kommunens översiktsplan visar att
en kritisk faktor för produktionen av bostäder är att antalet aktiva aktörer på den lokala bostadsmarknaden måste öka.
Det här dokumentet ska visa kommunens målbild och inriktning för att
bygga bostäder till 10 000 nya luleåbor.
Dokumentet omfattar de delar av programmen som behandlar riktlinjer
för bostadsbyggande. För att få en hel bild av riktlinjer och principer för
utveckling i Luleå hänvisas till Program till Vision Luleå 2050.

3
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Här visas ett utdrag från
översiktsplanen. Mer finns
på www.lulea.se/2050
Luleå kommun ska ha en
ständig planberedskap för
500 - 1000 nya bostäder.

Som riktvärde bör den

vanligaste bostadstypen

högst ha en andel på 45 %
och endast i särskilda fall
upp till 60 %.

Kvalitetsnivåer ska tas

fram i samverkan med

exploatörer och aktörer på
bostadsmarknaden.

Luleå kommun ska arbeta
för att:
Öka närheten mellan
Kronan och Centrum
Knyta Hällbacken till
stadsbygden
Minska det upplevda
avståndet mellan LTU och
Centrum

Målbild

I Luleå kommun finns det plats för 10 000 nya invånare. Fram till 2020
ska nya bostäder byggas i eller i anslutning till centrum och på Kronan
samt i Bensbyn och Råneå.
Luleå centrum är navet med en blandning av handel, kultur, bostäder,
arbetsplatser och mötesplatser. Centrum har ett pulserande stadsliv
med många aktiviteter och evenemang som skapar möten och gynnar
besöksnäring och handel. Förtätning sker genom nybyggnation på
tomma tomter eller genom att bygga ytterligare våningar på befintliga
hus. Tre större expansionsområden i centrum byggs ut med en tät
struktur av bostäder och verksamheter.
Luleås stadsdelar och samlande byar är blandade. De innehåller
bostäder av olika typ och storlekar, arbetsplatser, skola, förskola,
kollektivtrafik, mötesplatser och mycket mer!
Integrationen av människor underlättas genom att blanda bostäder
för specifika grupper med andra typer av bostäder. Det finns även
bostäder för äldre med god tillgänglighet och trygghet. Studentbostäder
koncentreras till stråket mellan Centrum och Porsön. Bostäder för
flyktingar, personer med behov av skyddat boende eller personer som
står utanför bostadsmarknaden finns i det ordinarie bostadsbeståndet.
Byggandet i Luleå håller hög kvalitet gällande arkitektur, teknik och
energi. Utformningen av byggnader och miljöer är uttrycksfull med en
egenart som bidrar till attraktivitet och tillgänglighet!
Bebyggelsen inom stadsbygden är tät för att ge förutsättningar för
viktiga funktioner, minskat bilberoende och för fungerande samband.
Nya större bostadsområden lokaliseras inom stadsbygden och bidrar till
att länka samman stadsdelar med varandra och med Centrum.
Årstidernas kontraster och närhet till vattnet är Luleås stora
kvaliteter. Det är enkelt att nå och använda vattnet, isar, skog och
rekreationsområden. Sammanhållna stråk ger människor möjlighet
att vistas och röra sig utomhus och för att ge utrymme för biologisk
mångfald.

Binda samman Hertsön
med de norra stadsdelarna

4
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Exempel på
...principer för bostadsbyggande
Stadsdelscentrum och Råneå centrum ska utvecklas med
utgångspunkt från områdets egna kvaliteter och potentialer.
Befintlig bebyggelse ska kompletteras så att flera bostadstyper,
servicefunktioner, verksamheter/arbetsplatser och mötesplatser
finns i alla stadsdelar och Råneå.
Bostäder för specifika grupper ska blandas med andra
bostadstyper. Bostäder för flyktingar, personer med
behov av skyddat boende eller personer som står utanför
bostadsmarknaden ska så långt som möjligt finnas i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Trygghetsboende för äldre ska byggas i Centrum, Bergviken,
Örnäset, Mjölkudden, Bergnäset, Gammelstad och Råneå.
Bostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning ska
ha närhet till ett socialt sammanhang och service, exempelvis
livsmedelsbutik, vårdcentral och kollektivtrafik.
Byggnader i stadsdelscentrum och Råneå centrum ska ha
lokaler för olika verksamheter i bottenplan. Utrymme för
dagligvaruhandel ska finnas, främst i stadsdelscentra, Råneå,
Antnäs och Persön.
Vid planering av bostäder ska hänsyn tas till behovet av ytor för
mötesplatser med möjlighet till liv och rörelse.
Alla mötesplatser i stadsdelscentra och på andra allmänna platser
ska vara tillgängliga och öppna för alla.
Nya byggnader och anläggningar ska ha hög kvalitet gällande
arkitektur, teknik och energi.

...tillägg för bostadsbyggande i Centrum
Ny bebyggelse ska samspela med den omgivande bebyggelsens
skala. 4-5 våningar inom rutnätsstaden, maximalt 10-12 våningar
för enstaka bebyggelse. Högre bebyggelse ska lokaliseras för att
framhäva stadsbilden, exempelvis vid stadens infarter.
Byggnationer i anslutning till kulturhistoriskt värdefull miljö ska
anpassas till omgivningen.
Byggnader i stadens mest centrala delar ska ha flexibla lokaler i
bottenplan.
Vid nybyggnation ska friytor av hög kvalitet prioriteras inom
kvartersmark.
5
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Utvecklingsmöjligheter
i stadsbygden och i Råneå

SUNDERBYN

10 %

GAMMELSTAD

90 %

KYRKÅKRA

TUVÅKRA

PORSÖN
På sikt förtätning av beﬁntligt
område. Ökad andel
bostadsrätter och äganderätter
prioriteras liksom
studentbostäder i stråket Porsön Centrum. Lulebo har ett stort
bestånd med 967
hyreslägenheter och nästan 1300
studentlägenheter. Lindbäcks har
nästan 1000 studentlägenhter på
Porsön och planerar att bygga
ytterligare 130 stycken i området.

PORSÖLUND

P
JERNSTAN
AURORUM

STORHEDEN

PORSÖDALEN
NOTVIKEN

60 %

40 %

NOTVIKSSTAN

34 %
59 %
7%

BERGVIKEN
Förtätning med främst
hyresrätter och studentbostäder
KARLSVIK
samt trygghetsboende. Lulebo
har ett samlat bestånd med 427
lägenheter på Kallkällan.
Lindbäcks har ca 300
studentbostäder på Klintbacken.
Detaljplanearbete för att pröva
möjligheten för ytterligare
hyresbostäder inom Lulebos
fastighet pågår. Bergvikstorgets
funktion som centrum ska
stärkas.

RÅNEÅ
Samlande by för norra
kommundelen. Förtätning med
främst bostadsrätter och
trygghetsboende. Beﬁntlig
blandning av bostäder och
arbetsplatser ska behållas.

MJÖLKUDDEN

BERGNÄSET

RÅNEÅ

KALLAX
FÖRETAGSSTAD
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Stadsbygd
23 %

Hyresrätt
Äganderätt
Bostadsrätt
Övrigt/ingen uppgift

1%
28 %

48 %

BJÖRKSKATAN, LULSUNDET,
HÄLLBACKEN OCH DALBO
Utbyggnad av helt nya stadsdelar
på Hällbacken och Dalbo.
Bebyggelsen ska bestå av en
blandning av bostadstyper och
arbetsplatser.
BJÖRSBYN

HÄLLBACKEN

PORSÖN

KRONAN
Utbyggnad av en helt ny stadsdel.
Hög exploateringsgrad och hög
grad av blandning avseende
bostadstyper och funktioner. Det
ska ﬁnnas samhällsinformation
och kommunal service i området
samt lokal som är tillgänglig för
medborgarna.

BJÖRKSKATAN

YTTERVIKEN

LULSUNDET
SKUTVIKEN

47 %
BERGVIKEN

53 %

KRONAN

ÖSTERMALM

HERTSÖN
MALMUDDEN

SKURHOLMEN

CENTRUM

LÖVSKATAN

HERTSÖN
Norr om Hertsövägen ﬁnns ett
större utvecklingsområde. En
ökad andel bostadsrätter och
arbetsplatser skulle leda till ökad
blandning av bostadstyper.
Lulebo har ett stort samlat
bestånd med 1406 lägenheter. I
HERTSÖLANDET
området ﬁnns inga andra
fastighetsägare med
hyreslägenheter.

21 %
35 %
HERTSÖFÄLTET

39 %

5%

CENTRUM
SVARTÖSTADEN
Förtätning genom ny-, om- och
tillbyggnad. Särskilt behov av
studentlägenheter, förskolor och
trygghetsboenden. Det ﬁnns tre
större utvecklingsområden, Södra
hamn, Norra stadsfjärden och
Östra stranden. Flexibla lokaler
och besöksintensiva
verksamheter mot gatan i de
mest centrala delarna.

SVARTÖN
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Beslutsunderlag bostads- och
lokalförsörjning
Luleå Kommun
2015-05-18
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1

Definitioner
Lägenheter – Med ”lägenheter” menas bostäder i både flerfamiljshus (bostadsrätt/hyresrätt) och
småhus (bostadshus med en eller två lägenheter).
Samhällsfastigheter/samhällslokaler – Med ”samhällsfastigheter” eller ”samhällslokaler” menas
sådana fastigheter eller lokaler som kommunen behöver i sin egen verksamhet, t ex skolor,
idrottsanläggningar, vård- och omsorgsboenden, och förvaltningsbyggnader.

44

2

Rapporten är en presentation av resonemang och strategier
för hur Luleå kommun kan hantera bostads- och
lokalförsörjningen under de kommande tio åren.
Rapportens analyser och rekommendationer har tagits
fram av fastighetsrådgivaren Newsec.
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3

Luleå har växtvärk
Luleå har en historiskt stark tillväxt med en arbetslöshet som bara är lägre i Stockholmsregionen.
Befolkningskurvan pekar stadigt uppåt och enligt Statistiska centralbyrån ligger vi i topp när det
gäller nöjda medborgare. Dock har Luleå en stor bostadsbrist och Luleåborna är inte nöjda med
bostadssituationen på grund av svårigheten att finna boende. Det råder även brist på studentboenden,
flyktingboenden samt boenden inom socialtjänsten. Luleå har växtvärk.
Kommunen har höga ambitioner för Lulebo AB med ett ägardirektiv som innebär att bolaget ska
bygga 1000 nya bostäder 2014 – 2019. För att klara det behöver Lulebo AB stärka sin balansräkning.
Samtidigt behövs fler aktörer på bostadsmarknaden som kan bygga och utveckla bostadsbeståndet i
Luleå.
Därför föreslår kommunledningen att Lulebo AB fortsätter avyttra delar av fastighetsbeståndet till
andra aktörer. Kommunen ställer krav på dem som köper att de ska bidra genom nyproduktion av
bostäder och samhällslokaler så att vi får fler, starka aktörer som är med och utvecklar Luleå.
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NULÄGESANALYS
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5

Fördelningen av lägenhetsbeståndet i Luleå kommun
2013
Beståndets upplåtelseform
21%

39%

Hyresrätt
Äganderätt
Bostadsrätt

40%

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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•

49% av lägenhetsbeståndet
uppfördes under perioden 19611980

•

Endast 5% av lägenhetsbeståndet
har uppförts sedan 2001

6

Fördelning av lägenheter per område Luleå kommun
2012
Lägenheter per område Luleå 2012
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Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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•

Många områden har en stark
övervikt av hyresrätter

•

Porsön, Hertsön och Rånea
har bara småhus och
hyresrätter

7

Under de senaste tio åren (2005-2014) har det i snitt byggts
229 nya lägenheter per år
Nybyggda lägenheter i Luleå 1975-2014
1 400

1 200

Bortsett från 2007 och de tre
sista åren har det byggts
väldigt få nya lägenheter i
Luleå under den senaste
tioårsperioden. I snitt har
det byggts 229 lgh/år.

1 000
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400

200

0
1975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Flerbostadshus

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Småhus

8

Under de senaste fem åren (2010-2014) har det byggts 1 374
nya lägenheter i Luleå
Nybyggda lägenheter 2010-2014

Antal boende i nya lägenheter 2010-2014
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•

Under perioden 2010-2014 har det byggts 1 374 nya lägenheter i Luleå kommun

•

Detta har enligt kommunens beräkningar inneburit bostäder för 2 476 Luleåbor

•

Den genomsnittliga volymen under perioden är 275 lägenheter årligen. Detta understiger det
årliga nybyggnadsbehovet på ca. 500 lägenheter fram till 2023 som krävs för att Luleå ska
kunna växa med 10 000 personer under de närmsta tio åren

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Sedan 2011 har Lulebo AB färdigställt 344 nya
lägenheter, främst på Kronan och i Centrum
Nybyggda lägenheter Lulebo AB 2006-2015
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• Lulebo AB har under perioden 2006-2014 färdigställt 347 lägenheter (nybyggnation samt
tillskapande av lägenheter)
• Majoriteten av lägenheterna har byggts på Kronan och i Centrum

Källa: Lulebo AB.
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Nuvarande direktiv och styrande principer
Nuvarande direktiv och styrande principer
•

Skapa ett attraktivt, växande och hållbart Luleå

•

Ökat bostadsbyggande är en förutsättning för fortsatt tillväxt. En kritisk faktor för produktionen
av bostäder är att antal aktiva aktörer på den lokala bostadsmarknaden ökar

•

Fram till 2020 ska nya bostäder byggas i eller i anslutning till centrum, på Kronan samt i Bensbyn
och Råneå. Luleå kommun ska ha en ständig planberedskap för 500-1000 nya bostäder

•

Den vanligaste bostadstypen i ett område bör högst ha en andel på 45%

•

Kvalitetsnivåer ska tas fram i samverkan med exploatörer och aktörer på bostadsmarknaden

•

Befintlig bebyggelse ska kompletteras så att flera bostadstyper, servicefunktioner,
verksamheter/arbetsplatser och mötesplatser finns i alla stadsdelar och Råneå

•

Bostäder för specifika grupper ska blandas med andra bostadstyper

•

Trygghetsboende för äldre ska byggas i Centrum, Bergviken, Örnäset, Mjölkudden, Bergnäset,
Gammelstad och Råneå

Källa: Målbild Bostadsbyggande i Luleå.
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Översikt av Lulebo ABs bestånd av hyresrätter

Lulebo AB

Väst
3 595 lgh.
•
•
•
•
•

Björkskatan
Gammelstad
Porsön
Råneå
Sunderbyn

Totalt 10 142 hyreslägenheter

Centrum
3 623 lgh.
578
440
2 250
266
61

•
•
•
•
•
•
•
•

Antnäs
Bergnäset
Centrum
Bergvik/Kallkällan
Malmudden
Mjölkudden
Notviken/Tuna
Östermalm

Källa: Lulebo AB.
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Öst
2 924 lgh.
36
544
526
427
511
509
874
196

•
•
•
•
•
•
•

Hertsön
Knöppelåsen
Lerbäcken
Lulsundsberget
Lövskatan
Skurholmen
Örnäset

1 417
98
95
200
12
204
898

12

Bostäder under stadsbyggnadsförvaltningen

~400
bostadskontrakt

Bostadsrätt
69 st
3 988 m2 BRA
• Flesta
uthyrda till
SOC och 3 st
till BUF

Inhyrda till BUF
32 st
1 359 m2 BRA
• Basket och
mattespets

Inhyrda
studentmoduler
63 st
943 m2 BRA
• Temporära
boenden

Regleringsbostäder
49 st
3 178 m2 BRA

Övriga bostäder
~187 st
• Uthyrda till
SOC eller
externa
hyresgäster
via Lulebo
AB
• Kommunens
egenägda
lägenheter

Not: Bostadskontrakten är exklusive bostäder i omsorgs/servicebostad på 23 974 kvm BRA (bruksarea).

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen, Bengt Jonsson.
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Samhällsfastigheter under stadsbyggnadsförvaltningen
Egna

m2 BRA

Inhyrda

m2 BRA

Hyreskostn.
(MSEK)

Skolor

113

225 560

18

16 330

15,9

Fritidslokaler

15

61 139

Äldreboende

17

79 036

9

17 681

23,1

Kulturfastigheter

6

30 289

2

817

0,6

Förvaltningslokaler

13

26 395

20

15 013

17,4

Total

164

422 419

49

49 841

57

0,1

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen, Bengt Jonsson.
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Övriga fastigheter under stadsbyggnadsförvaltningen
Inhyrda

m2 BRA

Hyreskostn.
(MSEK)

2 386

1

1 408

0,9

21

12 449

38

15 926

15,5

Övriga fastigheter

53

103 101

12

3 330

3,5

Total

85

153 895

51

20 664

20

Egna

m2 BRA

Räddningstjänsten

5

9 248

Centrumanläggningar

3

26 711

Stödboende

3

Omsorgsboende

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen, Bengt Jonsson.

57

15

BEHOVSANALYS
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Luleå kommun har stora utmaningar för att kunna nå
visionen 10 000 nya invånare 2023
•

Visionen för Luleå är att befolkningen ska kunna öka med 10 000 personer under en tioårsperiod,
ökningen förklaras av ett positivt födelsenetto om ca. 2 000 personer och ett positivt flyttnetto om
ca. 8 000 personer

•

Befolkningsökningen kommer att kräva fler bostäder och samhällsviktiga lokaler såsom förskolor,
skolor och äldreboenden

•

Visionen 10 000 fler Luleåbor kräver att ca. 5 000 nya lägenheter byggs. Dessutom behöver
ytterligare bostäder byggas för att komma till rätta med den bostadsbrist som råder i Luleå redan
idag. Under de senaste fem åren (2010-2014) har det i snitt byggts 275 lägenheter årligen. Detta
understiger det årliga nybyggnadsbehovet på 500 lägenheter fram till 2023 som krävs för att
Luleå ska kunna växa enligt visionen

•

Under de senaste tio åren (2005-2014) har det i snitt byggts 229 nya lägenheter per år i Luleå
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Visionen för Luleå är en befolkningsökning på 10 000
personer under perioden 2014-2023
88

Befolkning i tusental

Befolkningsprognos Luleå kommun 2014-2023

•

Visionen för Luleå
är en ökning med
10 000 personer
under en
tioårsperiod

•

Tillväxten kommer
under perioden
från ett positivt
födelsenetto om ca.
2 000 personer och
ett positivt
flyttnetto om ca. 8
000 personer

•

Det som driver
flyttnettot är
främst universitetet,
invandring samt
tillväxten i
kommunens
näringsliv

86
84
82
80
78
76

0,9
0,1

0,9
0,1

74
72

75,4

76,4

0,8
0,2

0,8
0,2

78,4

77,4

0,8
0,2

79,4

0,8
0,2

0,8
0,2

81,4

80,4

0,7
0,3

82,4

0,7
0,3

83,4

0,7
0,3

84,4

70
2014

2015

2016

2017

2018

Ingående befolkning

2019
Födelsenetto

2020

2021

2022

2023

Flyttnetto

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Befolkningsökningen ställer krav på fler skolor, bostäder
och äldreanpassade boenden
Åldersfördelning Luleå kommun 2013-2023

Not: Åldersdistributionen i prognosen är antagen till den faktiska fördelningen för 2013.

•

Åldersgruppen 0-9 år ökar enligt visionen med ~1 100 barn, utav dessa är ~500 barn 1-5 år vilket ställer krav på
fler förskoleplatser och ~400 barn 6-9 år vilket ställer krav på fler grundskoleplatser

•

Åldersgruppen 10-18 år ökar enligt visionen med ~900 individer, utav dessa är ~300 10-12 år, ~300 13-15 år och
~300 16-18 år. Detta ställer krav på fler mellanstadie-/högstadie-/gymnasieplatser

•

Åldersgruppen 19-79 år ökar enligt visionen med ~7 600 individer vilket ställer krav på fler bostäder

•

Åldersgruppen 80+ ökar enligt visionen med ~500 individer vilket ställer krav på fler äldreanpassade boenden

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Befolkningstillväxten i Luleå kräver ca. 5 000 nya lägenheter
till och med 2023
•

Befolkningsökningen översätts i ett årligt nybyggnadsbehov om 500 lägenheter årligen under
perioden 2014-2023. Detta innebär att ca. 5 000 lägenheter måste byggas i Luleå till och med 2023 för
att klara bostadsbehovet enligt den politiska målbilden.

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Nedbrytning av nödvändiga samhällsfunktioner för att
klara visionen för befolkningstillväxten (10 000 fler)
Befolkning
Luleå kommun

Individer 2023: 85 383
Δ 2014-2023: + 10 000

Förskola

Lågstadieskola

Mellanstadieskola

Högstadieskola

Gymnasieskola

Ålder

1-5 år

6-9 år

10-12 år

13-15 år

16-18 år

Individer 2023

4 525

3 636

2 492

2 448

2 703

Δ 2013-2023

+530

+426

+292

+287

+317

Antaganden

96,5% av
barnen går i
förskola.
Varje
avdelning har
17 platser, 7,5
m2 per barn.

Alla går i
skola.
Riktlinje är
11-13 m2 per
barn.

Alla går i skola.
Riktlinje är 11-13
m2 per barn.

Alla går i
skola.
Riktlinje är 13
-15 m2 per
barn.

Alla går i
skola.
Riktlinje är 13
-15 m2 per
barn.

Ökat behov (platser)

+512

+426

+292

+287

+317

Ökat behov
(skolor/boenden/yta)

30 förskolor
alt.3 840 m2

4686-5538 m2

3212-3796 m2

3731-4305 m2

4121-4755 m2

Källa: Antaganden baseras på diskussioner med områdesansvariga inom Luleå kommun.
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Nedbrytning av bostadsbehovet för att klara visionen för
befolkningstillväxten (10 000 fler)
Befolkning
Luleå kommun

Individer 2023: 85 383
Δ 2014-2023: + 10 000

SOC

Vård- och
omsorgsboende

AMF

Ordinarie
bostäder

Ålder

N/A

80+ år

N/A

Alla åldrar

Individer
2023

1 224

4 076

140

85 383

Δ 2013-2023

+612

+477

+128

+10 000

Antaganden

30 nya
ärenden
varje år
enligt SOC,
2,04
individer
per lgh.

20% antas bo på
äldreboende. Varje
boende har i
genomsnitt 36
platser.

Kommunen
ska kraftigt
öka sitt
intag,
antaganden
från SOC.

Ökat behov
(individer)

+612

+95

+128

+10 000

Ökat behov
(boenden)

+300

2-3

+128

+5 000

Källa: Antaganden baseras på diskussioner med områdesansvariga inom Luleå kommun.
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Ordinarie
bostadsbestånd,
inklusive student-,
flykting- och
trygghetsbostäder.
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Specifikation; behov samhällsfastigheter och särskilda
boenden
•

Förskola: Befolkningsökning +530 barn. 96,5% går i förskola. 530*96,5%= 512 barn. 512/17=30
förskolor. 512*7,5 m2 per barn=3 840 m2

•

Lågstadie: Befolkningsökning +426 barn. 11-13 m2 per barn. 426*11=4 686, 426*13=5 538

•

Mellanstadie: Befolkningsökning +292 barn. 11-13 m2 per barn. 292*11=3 212, 292*13=3 796

•

Högstadie: Befolkningsökning +287 barn. 13-15 m2 per barn. 287*13=3 731, 287*15=4 305

•

Gymnasie: Befolkningsökning +317. 13-15 m2 per barn. 317*13=4 121, 317*15=4 755

•

Äldreboende: Befolkningsökning +477 individer. 20% antas bo på äldreboende. 477*20%=95
personer. 95/36 platser=2-3 boenden

•

SOC: +612 individer. 612/2,04 individer per lgh=300 lägenheter

•

AMF: +128 individer. 1 boende per individ=128 boenden
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Fortsättning av specifikation; behov samhällsfastigheter
och särskilda boenden
•

30 nya förskolor alternativt 3 840 m2 ny yta för förskolor

•

4 686 – 5 538 m2 ny yta för lågstadieskola

•

3 212 – 3 796 m2 ny yta för mellanstadieskola

•

3 731 – 4 305 m2 ny yta för högstadieskola

•

4 121 – 4 755 m2 ny yta för gymnasieskola

•

2-3 nya vård- och omsorgsboenden

•

300 nya boenden för socialtjänsten (SOC)

•

Ca. 130 nya boenden för ensamkommande flyktingbarn (AMF)
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Luleå kommun har stora utmaningar även med
nuvarande befolkningstillväxt om 4 500 nya invånare till
och med 2023
•

Luleå har, redan idag, en stor bostadsbrist och Luleåborna är inte nöjda med bostadssituationen
på grund av svårigheten att finna boende. Det råder även en brist på studentboenden,
flyktingboenden samt boenden inom socialtjänsten

•

Med nuvarande befolkningstillväxt växer Luleå med 4 500 personer under en tioårsperiod,
tillväxten förutspås som störst i åldersgrupperna 25-34 och 80+ år. Det som driver
befolkningstillväxten är främst universitetet, invandring samt tillväxten i kommunens näringsliv

•

Befolkningsökningen kommer att kräva fler bostäder och samhällsviktiga lokaler såsom förskolor,
skolor och äldreboenden. För att kunna tillhandahålla detta behöver kommunen och Lulebo AB
kapital

•

Nuvarande befolkningstillväxt kräver att ca. 2 200 nya lägenheter byggs till och med 2023 (220
lägenheter årligen). Dock ska noteras att denna nyproduktionstakt inte påverkar den bostadsbrist
som råder redan idag.

•

Under de senaste fem åren (2010-2014) har det i snitt byggts 275 lägenheter årligen vilket innebär
att nuvarande nyproduktionstakt täcker inflyttningen. Dock är de tre senaste årens höga
nyproduktionstakt på en nivå som befintliga aktörer sannolikt inte kommer att kunna fortsätta
hålla utan en kapitalinjektion från nya aktörer. Dessutom måste nyproduktionstakten ökas till
500 lägenheter årligen om Luleå ska kunna växa med 10 000 invånare enligt visionen.
Not: I snitt bor 2,04 individer i varje lägenhet i Luleå: 4 500/2,04 = 2 206
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Det behövs minst 500 nya studentlägenheter i Luleå till och
med 2023
Antal studerande i Luleå

Nybyggnadsbehov studentlägenheter

10 000

60

8 000

50
40

6 000

30

4 000

20

2 000

10

0

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antal i studentålder 19-24 år

2014

Studerande i Luleå 19-24 år

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nybyggnadsbehov studentlägenheter

•

Åldersgruppen 19-24 år beräknas minska fram till 2023 eftersom barnkullarna som under början av 1990-talet
närmade sig 1 000 nyfödda per år, började minska och 1998 var nere under 700 barn per år. Dessa låga födelsetal
håller i sig till år 2006, då det är över 800 nyfödda per år. Minskningen av antalet födda 1996-2003 slår igenom i
prognosen för åldersgruppen 19-24 år från och med år 2015 och framåt

•

Luleå har ett behov av 500 nya studentlägenheter fram till 2023, det årliga behovet är alltså 50 lägenheter per år.

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Befolkningsökningen ställer krav på fler skolor, bostäder
och äldreanpassade boenden
Åldersfördelning Luleå kommun 2014-2023

•

Åldersgruppen 0-9 år förväntas öka med ~900 barn, utav dessa är ~500 barn 1-5 år vilket ställer
krav på fler förskoleplatser och ~250 barn 6-9 år vilket ställer krav på fler grundskoleplatser

•

Åldersgruppen 10-18 år förväntas öka med ~900 individer, utav dessa är ~200 10-12 år, ~400 1315 år och ~300 16-18 år. Detta ställer krav på fler mellanstadie-/högstadie-/gymnasieplatser

•

Åldersgruppen 19-79 år förväntas öka med ~1 600 individer vilket ställer krav på fler bostäder

•

Åldersgruppen 80+ förväntas öka med ~1 100 individer vilket ställer krav på fler
äldreanpassade boenden

Källa: Samhällsutveckling, Anna Lindh Wikblad.
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Nedbrytning av nödvändiga samhällsfunktioner för att
klara nuvarande befolkningstillväxt (4 500 fler)
Befolkning
Luleå kommun

Individer 2023: 80 465
Δ 2014-2023: + 4 500

Förskola

Lågstadieskola

Mellanstadieskola

Högstadieskola

Gymnasieskola

Ålder

1-5 år

6-9 år

10-12 år

13-15 år

16-18 år

Individer 2023

4 537

3 523

2 452

2 617

2 613

Δ 2014-2023

+538

+244

+224

+415

+300

Antaganden

96,5% av
barnen går i
förskola.
Varje
avdelning har
17 platser, 7,5
m2 per barn.

Alla går i
skola.
Riktlinje är
11-13 m2 per
barn.

Alla går i skola.
Riktlinje är 11-13
m2 per barn.

Alla går i
skola.
Riktlinje är 13
-15 m2 per
barn.

Alla går i
skola.
Riktlinje är 13
-15 m2 per
barn.

Ökat behov (platser)

+520

+244

+224

+415

+300

Ökat behov
(skolor/boenden/yta)

31 förskolor
alt. 3 900 m2

2684-3172 m2

2464-2912 m2

5395-6225 m2

3900-4500 m2

Källa: Antaganden baseras på diskussioner med områdesansvariga inom Luleå kommun.
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Nedbrytning av bostadsbehovet för att klara nuvarande
befolkningstillväxt (4 500 fler)
Befolkning
Luleå kommun

Individer 2023: 80 465
Δ 2014-2023: + 4 500

SOC

Vård- och
omsorgsboende

AMF

Ordinarie bostäder

Ålder

N/A

70+ år

N/A

Alla åldrar

Individer
2023

1 224

11 769

140

80 465

Δ 2013-2023

+612

+1 528

+128

+4 500

Antaganden

30 nya ärenden
varje år enligt
SOC, 2,04
individer per lgh.

5% antas bo i
trygghetsboende.
Varje boende har
40-80 platser.

Kommunen ska
kraftigt öka sitt
intag,
antaganden från
SOC.

Ordinarie
bostadsbestånd,
inklusive student-och
trygghetsbostäder.

Ökat behov
(individer)

+612

+76

+128

+3 684

Ökat behov
(boenden)

+300

1-2

+128

+1 806

Källa: Antaganden baseras på diskussioner med områdesansvariga inom Luleå kommun.
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Specifikation; behov samhällsfastigheter och bostäder
•

Förskola: Befolkningsökning +538 barn. 96,5% går i förskola. 538*96,5%= 520 barn.
520/17=31 förskolor. 520*7,5 m2 per barn=3 900 m2

•

Lågstadie: Befolkningsökning +244 barn. 11-13 m2 per barn. 244*11=2 684, 244*13=3 172

•

Mellanstadie: Befolkningsökning +224 barn. 11-13 m2 per barn. 224*11=2 464, 224*13=2 912

•

Högstadie: Befolkningsökning +415 barn. 13-15 m2 per barn. 415*13=5 395, 415*15=6 225

•

Gymnasie: Befolkningsökning +300. 13-15 m2 per barn. 300*13=3 900, 300*15=4 500

•

Vård- och omsorgsboende: Befolkningsökning +1 110 individer. 20% antas bo på
äldreboende. 1 110*20%=222 personer. 222/36 platser=6-7 boenden

•

Ordinarie bostäder: Befolkningsökning +3 684 individer. 3 684/2,04 individer per lgh=1
806 lägenheter

•

SOC: +612 individer. 612/2,04 individer per lgh=300 lägenheter

•

AMF: +128 individer. 1 boende per individ=128 boenden
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Fortsättning av specifikation; behov samhällsfastigheter
och bostäder
•

31 nya förskolor alternativt 3 900 m2 ny yta för förskolor

•

2 684 – 3 172 m2 ny yta för lågstadieskola

•

2 464 – 2 912 m2 ny yta för mellanstadieskola

•

5 395 – 6 225 m2 ny yta för högstadieskola

•

3 900 – 4 500 m2 ny yta för gymnasieskola

•

6-7 nya vård- och omsorgsboenden

•

Ca. 1 800 nya bostäder inklusive student- och trygghetsbostäder. Inkluderar också behov av
bostäder för kvotflyktingar (2014 års kvot)

•

300 nya boenden för socialtjänsten (SOC)

•

Ca. 130 nya boenden för ensamkommande flyktingbarn (AMF)
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Planerade områden för nybyggnation i Luleå
Lagakraft vunna planer,
ca. 900 bostäder

Trygghetsboende Gammelstad
Sunderby sjukhus
Kyrkåkra
Ektjärn

Pågående detaljplaner
Pågående planprogram
Pågående FÖP
Förtätningsområden

Kallax
Måttsund
Antnäs

Svartön
Jopikgården Hindersön
Klubbviken, Sandön
Harrvikens marina

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen, Bengt Jonsson.
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REKOMMENDATION
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Förutsättningar för att nya aktörer ska vara intresserade
att etablera sig och bygga nytt på Luleås
fastighetsmarknad
•

För att nya aktörer ska kunna bidra till en vitalisering av Luleås fastighetsmarknad i form av
nyproduktion av bostäder samt samhällsfastigheter behövs en grund att stå på för etablering i
Luleå

•

Denna grund utgörs av befintligt bestånd av både bostäder i flerbostadshus samt
samhällsfastigheter för att nya aktörer ska kunna etablera sig och bygga upp en egen
förvaltningsorganisation i Luleå

•

För att få in nya aktörer som långsiktigt är med och bygger framtidens Luleå krävs det att
kommunen erbjuder dem möjligheten att förvärva delar av befintligt bestånd av både bostäder i
flerbostadshus samt samhällsfastigheter. Inga nya aktörer kommer att etablera sig på marknaden
och bygga nytt utan en befintlig förvaltningsvolym

•

För att säkerställa behovet av bostäder samt lokaler för samhällsservice har således kommunen
ett antal strategiska vägval att ta ställning till. De strategiska alternativen utvärderas på följande
bilder
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Strategi Alternativ 1
Vägval för Luleå kommun

Argument för strategi

ALTERNATIV 1
Ta hand om all nyproduktion av
flerbostadshus och
samhällsfastigheter själva
(kommunen, Lulebo AB,
befintliga aktörer)

•

•

Argument mot strategi

Fortsatt dominerande kontroll
av det allmännyttiga
bostadsbeståndet samt lokaler
för samhällsservice
Större inflytande på Luleås
framtida lokalbehovs- och
bostadspolitik
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•
•

Ej tillräckligt konkurrensutsatt
marknad
Lulebo AB, Luleå kommun och
de befintliga aktörerna på
Luleås fastighetsmarknad
kommer långt ifrån klara att
bygga för alla Luleås nya
invånare

Rekommendation
•

•

Ej optimal strategi för att
Luleå ska kunna vara en
tillväxtort och nå målen för
befolkningstillväxten
Rekommenderas ej
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Strategi Alternativ 2
Vägval för Luleå kommun

Argument för strategi

ALTERNATIV 2
Dela på ansvaret för
nyproduktion av flerbostadshus
och samhällsfastigheter
tillsammans med nya aktörer

•

•

Argument mot strategi

Möjlighet att få in nya större
•
aktörer på fastighetsmarknaden
som är villiga att ta ett
långsiktigt ansvar för
bostadsbyggandet och
byggandet av
samhällsfastigheter i Luleå
Kommunen och Lulebo AB kan
frigöra kapital för att utveckla
befintligt bestånd samt för att
nyproducera
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Osäkerhet om de nya aktörerna
kommer att ta ett långsiktigt
ansvar för Luleå

Rekommendation
•

•

Enda alternativet för att
tillräckligt med bostäder
och samhällsfastigheter ska
kunna nyproduceras för att
Luleå ska kunna nå målen
för befolkningstillväxten
Rekommenderas
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Strategi Alternativ 3
Vägval för Luleå kommun
ALTERNATIV 3
Låta befintliga privata och nya
aktörer sköta nyproduktionen
av flerbostadshus och
samhällsfastigheter

Argument för strategi
•

Argument mot strategi

Luleå kommun och Lulebo AB •
kan fortsätta att fokusera på
befintligt bestånd och ha en
dominerande roll på
bostadsmarknaden och
•
marknaden för
samhällsfastigheter
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Inga nya aktörer kommer att
etablera sig på marknaden och
bygga nytt utan en befintlig
förvaltningsvolym
Befintliga privata aktörer är små
och kommer inte kunna bygga
för framtida befolkningstillväxt

Rekommendation
•

•

Kommer knappt leda till
någon nyproduktion av
bostäder och
samhällsfastigheter i Luleå
överhuvudtaget
Rekommenderas ej
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Ur skattebetalarnas perspektiv är förutsättningarna för
en försäljning mycket goda i nuvarande marknadsklimat

Stockholm
närförort

6,5
5,5

Resten av
Storstockholm

4,5

Göteborg

3,5

Malmö

2,5

Andra större
städer
2016E

2015E

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1,5
2008

• Yielderna i alla fastighetssegment, och
då framförallt bostäder, är mycket låga.
Detta innebär högre fastighetsvärden
vid försäljning än på många år

Stockholm

7,5

2007

• En stark förklarande faktor är det
historiskt låga ränteläget

Yield Bostadsmarknaden

%

• Marknaden för försäljning av alla typer
av fastigheter är mycket gynnsam i
Sverige för tillfället. Intresset är mycket
starkt från alla olika typer av
investerare

Resten av landet

• Ur skattebetalarnas perspektiv är det
därför optimalt med en försäljning av
det kommunala bostadsbeståndet
under 2015 då ett mycket högt
försäljningspris sannolikt nås
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Allmännyttan i Luleå äger en betydligt större andel av
hyresrättsbeståndet i jämförelse med liknande
kommuner
Ägarfördelning

Luleå

Karlskrona

Växjö

Kalmar

Karlstad

Halmstad

Norrköping

Sverige

Bostadsrätter

29%

26%

23%

37%

36%

20%

30%

40%

Hyresrätter

71%

74%

77%

63%

64%

80%

70%

60%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Allmännyttan

69%

34%

57%

30%

49%

50%

29%

50%

Privata värdar

31%

66%

43%

70%

51%

50%

71%

50%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fördelning hyresrätter

• Luleås fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus ligger i linje med fördelningen i
jämförbara kommuner
• Vad gäller fördelningen av hyresrätterna äger allmännyttan i Luleå en betydligt större andel av det
totala beståndet i jämförelse med liknande kommuner samt sverigesnittet

Källa: SCB.
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Privata aktörer står för majoriteten av nyproduktionen i
de allra flesta av landets kommuner
Uppskattad fördelning nybyggnation av flerbostadshus
120%
100%
80%
57%

60%

50%
70%

70%

80%

70%

60%
100%

100%

100%

Danderyd

Täby

Staffanstorp

40%
20%

43%

50%
30%

30%

20%

30%

40%

0%
Luleå

Karlskrona

Växjö

Kalmar

Karlstad

Allmännyttiga bolag

Norrköping

Borås

Privata aktörer

• Under 2014 byggde Lulebo AB 193 av de totalt 444 nya lägenheterna i flerbostadshus i Luleå, motsvarande
43% av den totala nybyggnationen
• Privata aktörer står för majoriteten av nyproduktionen i de allra flesta kommuner oavsett politisk tillhörighet.
Detta beror främst på att många kommuner inte har tillräcklig kapacitet (främst kapital) att bygga allt själva
samt att privata bolag uppnår större skalfördelar då de bygger på flera orter

Källa: Intervjuer med kommuner.
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Föreslagen strategi innebär att ~3 000 lägenheter säljs till
ny/nya aktörer med ett långsiktigt ansvarstagande i
Luleå
Nuvarande ägarfördelning flerbostadshus i Luleå

Framtida ägarfördelning flerbostadshus i Luleå

Flerbostadshus
20 926 lgh

Bostadsrätt
6 126 lgh (29%)

Lulebo AB
10 142 lgh (69%)

Flerbostadshus
20 926 lgh

Hyresrätt
14 800 lgh (71%)

Bostadsrätt
6 126 lgh (29%)

Lulebo AB
7 142 lgh (48%)
+ nyproduktion

Privata värdar
4 658 lgh (31%)

Hyresrätt
14 800 lgh (71%)

Privata värdar
4 658 lgh (31%)

Nya aktörer
3 000 lgh (20%)
+ nyproduktion

~3 000 lgh
Not: Översikten visar en potentiell framtida fördelning av det nuvarande beståndet av flerbostadshus i Luleå. Utöver det nuvarande beståndet
kommer kommunen via Lulebo AB bygga fler hyresrätter och de privata/nya aktörerna kommer att bygga både nya hyresrätter och
bostadsrätter. Detta kommer således ha inverkan på det totala beståndet och ägarfördelningen.

Källa: Samhällsutveckling, Lulebo AB.

83

41

Inom 5 år bör ~2 300 nya lägenheter i flerbostadshus
kunna uppföras
Framtida ägarfördelning flerbostadshus i Luleå

Ägarfördelning flerbostadshus Luleå på 5 års sikt

Flerbostadshus
20 926 lgh

Bostadsrätt
6 126 lgh (29%)

Lulebo AB
7 142 lgh (48%)
+ nyproduktion

Flerbostadshus
23 226 lgh

Hyresrätt
14 800 lgh (71%)

Privata värdar
4 658 lgh (31%)

Bostadsrätt
6 626 lgh (29%)

Nya aktörer
3 000 lgh (20%)
+ nyproduktion

Lulebo AB
7 942 lgh (48%)

Hyresrätt
16 600 lgh (71%)

Privata värdar
4 658 lgh (28%)

Nya aktörer
4 000 lgh (24%)

Ovan har antagits att befintliga privata värdar i Luleå
inte står för någon nyproduktion av flerbostadshus (de
kommer givetvis stå för en liten del av
nyproduktionen men detta illustreras inte i
räkneexemplet)

~3 000 lgh

Källa: Samhällsutveckling, Lulebo AB.
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Föreslagen strategi innebär en potentiell volym om ~2
300 nya lägenheter i Luleå under en femårsperiod
• Mest sannolikt är att 2-3 nya aktörer får möjligheten att förvärva delar av Lulebo ABs bestånd i
Luleå samt delar av kommunens bestånd av samhällsfastigheter
• Totalt bestånd i Lulebo AB före försäljning består av ca 10 000 lägenheter
• Totalt bestånd i Lulebo AB efter försäljning består av ca 7 000 lägenheter
• Ett rimligt åtagande för dessa aktörer är att de bygger 1 000 nya hyreslägenheter på fem års sikt,
givet att den totala förvärvsvolymen landar kring ~3 000 lägenheter
• En försäljning i denna omfattning skulle öka Lulebo ABs egna kapital med ca. ~700 Mkr. Med
detta kapital kommer Lulebo AB att kunna bygga de ~800 lägenheter som ligger enligt plan
• Utöver detta är det rimligt att anta att ~500 nya bostadsrätter kan byggas och säljas i Luleå under
de kommande fem åren (nyproduktionstakten av Brf har varit ~100 årligen under de senaste
åren)
• Detta skulle totalt innebära en potentiell volym om ~2 300 nya lägenheter i flerbostadshus i Luleå
under de kommande fem åren
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Utan att frigöra kapital kan inte Lulebo AB både bygga
nytt och utföra nödvändiga förbättringsåtgärder i
beståndet
Nuläge Lulebo AB
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0
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• I scenariot antas att Lulebo AB avyttrar ~3 000 lägenheter samt nyproducerar 800
• Resultatet blir att Lulebo AB, med bibehållen soliditet, både frigör resurser för att
bygga nytt samtidigt som ytterligare kapital finns för att utföra erforderliga
renoveringar i kvarvarande bestånd. Nuvarande hyressättning ger inte långsiktig
täckning för det underhåll som behöver genomföras i det totala beståndet (utan
försäljning) de närmaste åren
• I scenariot skulle nya aktörer totalt investera ~4 800 Mkr i Luleås bostadsbestånd
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Nya aktörers investeringar i Luleå

Mkr

Förvärv

1 800

Nyproduktion

2 000

Ombyggnad/renovering

1 000

Totalt

4 800
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Pågående planer stöder en stor nybyggnation i Luleå
Lagakraft vunna planer,
ca. 900 bostäder
Pågående detaljplaner
Pågående planprogram
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•

Lagakraft vunna planer –
här kan nybyggnation
starta inom kort, bostäder
bör kunna vara
färdigställda inom tre år

•

Pågående detaljplaner –
Bostäder bör kunna vara
färdigställda inom fem år

•

Pågående planprogram –
Bostäder bör kunna vara
färdigställda inom fem till
sju år

•

Slutsats – sammantaget
bedöms det som om en
potentiell volym om ~2 100
nya bostäder bör vara
möjlig inom en
femårsperiod givet
lagakraft vunna planer och
pågående detaljplaner
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Marknaden för samhällsfastigheter har vuxit kraftigt och
ses som mycket attraktiv
• Den svenska marknaden för samhällsfastigheter har
vuxit kraftigt efter avregleringen för ca. 20 år sedan.
Marknaden har under de fyra senaste åren omsatt ca.
12 mdkr årligen, en stor del av volymen kommer
från försäljningen av privatägda fastigheter. Många
kommuner är positivt inställda till marknadens
tillväxt och gynnas av nya aktörer

Stora ägare av samhällsfastigheter

• Marknaden för samhällsfastigheter värderas till 870
mdkr (Q1 2013), marknaden består av skolor (479
mdkr), vård & omsorg (157 mdkr), kontor &
förvaltning (113 mdkr), bad & idrott (34 mdkr),
kultur (17 mdkr) och övrigt (70 mdkr)
• Marknaden för samhällsfastigheter ses av investerare
som mycket attraktiv och säker då fastigheterna ofta
omfattas av långa avtal med landsting eller kommun
som hyresgäst
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Samhällsfastighetsutveckling drivs bäst av många
aktörer – ju fler som utvecklar staden desto bättre
Inre effektivitet

Yttre effektivitet

• Ökad flexibilitet

• Ökad produktionskapacitet

• Ökad konkurrens i byggande och förvaltning– större
möjlighet till jämförelse mot sin egen verksamhet

• Förbättrad konkurrens i estetik och funktion
• Fler aktörer arbetar aktivt med att försköna och
förtäta staden - många som verkar i den
riktningen är bättre än att endast kommunen gör
det

• Kommunen minskar sin kapitalbindning och kan
investera i andra mer strategiskt viktiga
verksamheter

• Nya aktörer kan utnyttja sina skalfördelar i
verksamheten på ett mer effektivt sätt i och med
att de äger samhällsfastigheter över hela landet –
detta ökar organisationsseffektiviteten, för med
sig erfarenheter, ”best-practice” och högre
kvalitet som kommunen kan ta till sig

Detta resulterar i att även andra aktörer, förutom kommunen, bör få ansvara för att
bygga och förvalta samhällslokaler i Luleå
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Samhällsfastighetsutveckling och stadsutveckling går
hand i hand och drivs bäst i samverkan med privata
aktörer
EXEMPEL 1 – VÄVEN I UMEÅ

EXEMPEL 2 – REGIONENS HUS I SKÖVDE

Utvecklad av Balticgruppen i samverkan med
kommunen

Utvecklad av Serneke i samverkan med
kommunen
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Kommunen bör göra vissa bytesaffärer med Lulebo AB
samt sälja delar av beståndet av samhällslokaler till nya
aktörer
Stadsbyggnadsförvaltningen
Utvalda köps av Lulebo
AB

Bostadsfastigheter

Samhällsfastigheter

Utvalda säljs till Lulebo
AB
Förskola köps av Lulebo
AB
Utvalda äldreboenden,
omsorgsboenden,
kontorsfastigheter och
centrumfastigheter säljs
till nya aktörer

Lulebo AB

Lulebo AB/nya
aktörer

Kvantifiering av vilka fastigheter samt hur många som bör byta ägare pågår

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen.
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Beståndet av kommunens samhällsfastigheter gynnas av
fler privata aktörer på marknaden
• Mest sannolikt är att 2-3 nya aktörer får möjligheten att förvärva delar av Luleå kommuns bestånd
av samhällsfastigheter
• För att nya aktörer ska finna det attraktivt att bygga samhällsfastigheter i Luleå måste kommunen
erbjuda dem att köpa delar utav det befintliga beståndet
• Fler aktörer på samhällslokalsmarknaden i Luleå kommer att skapa en sporrande konkurrens för
kommunen. Kommunen kommer att ha fler aktörer att jämföra sig med och därför också öka
förvaltningseffektiviteten i beståndet. Det finns flertalet exempel från kommuner runtom i landet
som stöder detta. Man har sett att när det kommunala bolaget säljer delar av beståndet, och på så
sätt får in extern konkurrens, ökar förvaltningseffektiviteten på kvarvarande fastigheter i det
kommunala bolaget
• En försäljning av delar av beståndet frigör dessutom kapital som kan användas till renovering av
kvarvarande bestånd samt nybyggnation av fastigheter. Ett minskat bundet kapital innebär
dessutom lägre kapitalkostnader för kommunen
• Totalt kan nya aktörer förvärva upp emot 80 000 m2 samhällsfastigheter, ett villkor för dessa förvärv
är att de nya aktörerna bygger ett antal nya samhällsfastigheter och/eller hyreslägenheter.
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Potentiella aktörer intresserade av att förvärva bostadsoch samhällsfastigheter i Luleå
Marknadsvärde fastigheter
Marknadsvärde fastigheter
ca 25 miljarder kronor
ca 23 miljarder kronor
Antal bostäder
Antal bostäder
ca 20 800, varav ca 4 100 äldreboenden
Endast samhällsfastigheter
och ca 1 100 studentbostäder
Marknader
Marknader
Förvaltar fastigheter över hela Sverige
Förvaltar fastigheter från Uppsala och
Övrig kommentar
söderut. Ny strategi på tillväxtorter i
Hemsö arbetar aktivt för att vara en
norra Sverige
prioriterad motpart i affärer som avser
Övrig kommentar
samhällsfastigheter som ägs av
Rikshem har tidigare haft
kommuner
framgångsrika samarbeten med
kommuner
Marknadsvärde fastigheter

Heimstaden ca 15 miljarder kronor. Nordhalla ca 3,6 miljarder
kronor
Antal bostäder
Heimstaden ca 6 570. Nordhalla ca 5 665
Marknader
Heimstaden förvaltar fastigheter från mälardalsregionen och
söderut. Nordhalla förvaltar och äger fastigheter i Uppsala och
söderut samt i Skellefteå
Övrig kommentar
Heimstaden tar socialt ansvar och utvecklar fastigheter med
långsiktigt perspektiv. Nordhalla är en långsiktig bostadsägare
och äger bostäder på orter med stabil och positiv
befolkningstillväxt och med diversifierad arbetsmarknad
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Marknadsvärde fastigheter
ca 15 miljarder kronor
Antal bostäder
ca 17 700
Marknader
Förvaltar fastigheter i Västerås och
Stockholm samt söderut
Övrig kommentar
Willhem utvecklar fastigheter och
bostadsområden med ett långsiktigt
perspektiv och för ett hållbart boende

Marknadsvärde fastigheter
ca 12 miljarder kronor
Antal bostäder
ca 174 000 kvadratmeter (~2 500 bostäder)
Marknader
Förvaltar fastigheter i norra Sverige
Övrig kommentar
Har god marknadskännedom i norra
Sverige. Har lång erfarenhet av
framgångsrika bostadsprojekt
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Rikshems marknadsnärvaro
Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag
med ca 134 anställda. De erbjuder bostäder och
samhällsfastigheter i 18 städer. Rikshem förvärvar och
bygger bostäder för egen regi i huvudsak södra
Sverige.
Rikshems vision är att vara ”den nationella
allmännyttan”. De arbetar för att vara en långsiktig
samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga
myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och
AMF.
Beståndets fördelning

42%

Bostäder
58%

Samhällsfastigheter

Uppsala 28 %

Sigtuna 9 %
Västerås 6 % Stockholm 14 %
Södertälje 5 %
Nyköping 2 %
Norrköping 9 %

Not: Fördelningen avser marknadsvärde

Marknadsvärde fastigheter
ca 25 miljarder kronor
Antal bostäder
ca 20 800, varav ca 4 100 äldreboenden och ca 1 100
studentbostäder
Uthyrningsbar area
1 708 000 kvadratmeter

Ale 1 %
Göteborg 1 %
Halmstad 5 %

Kalmar 4 %

Helsingborg 15 %

Övriga 1 %

Malmö 1 %
Not: Fördelningen avser marknadsvärde
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Hemsös marknadsnärvaro
Hemsö är Sveriges ledande ägare av
samhällsfastigheter. Fastighetsbolaget äger, förvaltar
och utvecklar fastigheter för äldreboende, skola, vård
och rättsväsende. Hemsös vision är att skapa mervärde
och vara den självklara hyresvärden för sina
hyresgäster och prioriterad motpart i affärer som avser
samhällsfastigheter som ägs av kommuner och andra
offentliga huvudmän. Hemsö ägs av till 85% av Tredje
AP-fonden och till 15% av Sagax.

Hudiksvall
Sundsvall
Umeå

Nord 28 %

Beståndets fördelning
15%

6%

Äldreboende
46%

Skola
Vård
Rättsväsende

33%

Öst 32 %

Not: Fördelningen avser marknadsvärde

Marknadsvärde fastigheter
ca 23 miljarder kronor
Antal kvadratmeter bostäder
Endast samhällsfastigheter
Uthyrningsbar area
ca 1 622 000 kvadratmeter

Väst 17 %

Syd 15 %

Utland 8 %

Not: Fördelningen avser marknadsvärde
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Willhems marknadsnärvaro
Willhem är ett bostadsbolag som äger och
förvaltar hyreslägenheter i Västerås och
söderut. De äger, utvecklar, hyr ut och
förvaltar bostäder på tillväxtorter.
Willhems vision är förvalta hyresbostäder där
människor trivs och är stolta över sitt boende.
Ägare av Willhem är första AP-fonden.

Beståndets fördelning
11%
89%

Bostäder
Lokaler

Västerås 4 %
Karlstad 14 %
Stockholm 15 %

Not: Fördelningen avser antal kvadratmeter

Marknadsvärde fastigheter
ca 15 miljarder kronor
Antal bostäder
ca 17 700
Uthyrningsbar area
ca 1 275 000 kvadratmeter

Linköping 19 %
Jönköping 6 %
Borås 11 %
Göteborg 12 %
Halmstad 8 %
Malmö 11 %
Not: Fördelningen avser antal kvadratmeter
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Heimstaden/Nordhallas
marknadsnärvaro

Heimstaden är ett av Sverige största privata bostadsfastighetsbolag.
De erbjuder bostäder i centrala lägen i tillväxtregioner i Sverige.
Heimstaden arbetar med att förvärva, förvalta och förädla
bostadsfastigheter. Deras vision är att bli Sverige ledande ägare
och utvecklare av uthyrda hem. Med detta menas bland annat att
kunna erbjuda hyresgäster trygga, trivsamma och centrala
boenden med god service och ett gott bemötande samt att vara
förstavalet som samarbetspartner för alla aktörer på marknaden.
Heimstaden ägs av till fullo av det norska bolaget Fredensborg AS.
Nordhalla ägs av Alecta, Heimstaden och pensionsstiftelserna i
Ericsson och Sandvik.

Skellefteå (Nordhalla)

Beståndets fördelning (Heimstaden)

Bostäder

34%
66%

Lokaler

Stockholm/Mälardalen 10 %

Not: Fördelningen avser marknadsvärde

Östergötland 48 %

Marknadsvärde fastigheter
Heimstaden ca 15 miljarder kronor. Nordhalla ca 3,6 miljarder kronor
Antal bostäder
Heimstaden ca 6 570. Nordhalla ca 5 665
Uthyrningsbar area
Heimstaden ca 702 000 kvadratmeter. Nordhalla ca 350 000
kvadratmeter
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Småland/Blekinge 3 %
Öresund 40 %

Bostäder 90 %
Lokaler 10 %

Bostäder 92 %
Lokaler 8 %

Bostäder 40 %
Lokaler 60 %

Bostäder 93 %
Lokaler 7 %

Not: Fördelningen avser antal kvadratmeter
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Diös marknadsnärvaro
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag
med fastigheter som sträcker sig från Borlänge i söder
till Luleå i norr. De erbjuder fastigheter inom de flesta
segmenten belägna i Sveriges nordligaste regioner.
Diös har visionen att vara den mest aktiva och
efterfrågade fastighetsägaren på sina prioriterade
marknader. De arbetar aktivt för att med lokal närvaro
äga och utveckla både kommersiella- och
bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Diös är
börsnoterat.

Beståndets fördelning

12%

Norrbotten 12 %
Västerbotten 11 %
Jämtland 24 %
Västernorrland 18 %

Kontor
Industri/lager

8%

40%

Gävleborg 14 %

Butik

Dalarna 21 %

Övrigt

19%

Bostäder
21%

Not: Fördelningen avser marknadsvärde

Marknadsvärde fastigheter
ca 12 miljarder kronor
Antal kvadratmeter bostäder
ca 174 000 kvadratmeter
Uthyrningsbar area
ca 1 450 000 kvadratmeter

Not: Fördelningen avser marknadsvärde

98

56

Potentiella köpares åtaganden vid fastighetsförvärv
• I jordabalken finns bestämmelser om villkorade köp. I 4 kap. 4§ första stycket sägs att ett fastighetsköps
”fullbordan eller bestånd får ej göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpehandlingen
upprättades”. Det handlar om ett återgångsvillkor, ett villkor i köpeavtalet som innebär att fastigheten ska återgå
till säljaren om köparen inte uppfyller uppsatta krav (t.ex. bygga nya bostäder). Ett problem med denna typ av
återgångsvillkor är att köpet endast är ”preliminärt” till dess villkoret har uppfyllts. Köparen kan i avvaktan på
detta bara få s.k. vilande lagfart. Det i sin tur betyder att köparen inte kan inteckna de förvärvade fastigheterna
till säkerhet för de lån som en köpare normalt behöver ta för att finansiera fastighetsköpet.
• Ett alternativ till återgångsvillkor är att avtala om att vite ska utgå om byggnationer på fastigheten inte slutförts
eller nått en viss grad av färdigställande inom viss tid. Säljaren går i det fallet miste om fastigheten om köparen
inte uppfyller sina åtaganden men får då ekonomisk kompensation. Vitet ska sättas så högt att det inte är
lockande för en exploatör att köpa fastigheter för att sedan inte uppfylla kraven på nybyggnation. Ett allt för
stort vite riskerar naturligtvis att skrämma iväg potentiella köpare. Det bör vara möjligt att avtala om en
vitessumma som måste betalas t.ex. vid varje år som går utan att byggnadsskyldigheten har uppfyllts för att
undvika situationer där det lönar sig att bryta mot avtalet och istället betala vite.
• Viktigt för att undvika tvister ang. avtalets tillämpning är att definiera när t.ex. en byggnadsskyldighet ska anses
uppfylld. Ett alternativ är att slutbevis för byggnationerna ska vara utfärdat för att byggnationerna ska anses
utförda.
• Kommunen rekommenderas anlita en affärsjuridisk byrå som är specialiserade på denna typen av
frågeställningar för att bekräfta resonemanget. Nya PBL är något striktare än tidigare och det är mycket
viktigt att kommunen hanterar avtalsskrivningen på rätt sätt.

Källa: Andreas Wallstén kommunjurist Luleå kommun.

99

57

Rekommendationer
• Luleå har, redan idag, en stor bostadsbrist och Luleåborna är inte nöjda med bostadssituationen
på grund av svårigheten att finna boende. Det råder även i dagsläget en brist på studentboenden,
flyktingboenden samt boenden inom socialtjänsten. Kommunen måste verka för att ta itu med
bostadsbristen för att bidra till- och lägga grunden för Luleås framtida tillväxt
• Lulebo AB ska vara den dominerade ägaren och förvaltaren av bostäder i Luleå. Detta för att
fortsatt kunna ha ett stort inflytande på hyresmarknaden och fortsätta producera nya bostäder
• Lulebo ABs andel av det totala hyresbeståndet bör vara ~50% för att fortsätta vara den ledande
ägaren av hyreslägenheter men också för att göra det möjligt för flera tillräckligt stora nya
aktörer på marknaden
• Luleå kommun ska vara den dominerande ägaren och förvaltaren av fastigheter för kommunal
verksamhet i Luleå. Detta för att kunna ha kontroll över kommunens behov och lokalförsörjning
av samhällsviktiga lokaler. Dock bör andra stora aktörer bli en del i stadens utveckling genom
att få förvärva betydande volymer av befintligt bestånd av kommunens bostäder och
verksamhetslokaler. En förutsättning och villkor för detta är dessutom att nya aktörer ska ta ett
stort ansvar i projektutveckling och nyproduktion av både bostäder och verksamhetslokaler
• Kommunstyrelsen rekommenderar därför kommunfullmäktige att i de styrande direktiven,
väsentligt öka Lulebo ABs och Luleå kommuns respektive avyttringsmandat av lägenheter
och verksamhetslokaler.
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Riskanalys
Förändringen av översiktsplanens principer för försörjningen av bostäder och samhällsfastigheter syftar till att göra det
möjligt att öka bostadsbyggandet och samtidigt genomföra översiktsplanens intentioner för en hållbar utveckling. Att
kunna öka bostadsbyggandet bedöms bara vara möjligt om nya, större aktörer kommer in på bostadsmarknaden. Detta
kräver i sin tur att dessa aktörer ges möjlighet att etablera sig genom förvärv av befintliga fastigheter från kommunen och
Lulebo AB. Samtidigt måste kommunkoncernen säkra att utvecklingen av samhällsfastigheter och bostäder enligt
allmännyttiga principer sker i önskad riktning enligt översiktsplanen och det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.
Risk: Nya fastighetsägare bygger inga nya bostäder, tar inte ansvar för bostadsförsörjningen eller omvandlar hyresrätter
till bostadsrätter.
Åtgärd: Identifiera och välj ut aktörer som har visat sig vilja och kunna dela det kommunala ansvaret och den kommunala
visionen. Upprätta tydliga överenskommelser. Säkra att Lulebo AB fortfarande är en dominerande aktör på
bostadsmarknaden.
Risk: En förändrad bostadsmarknad gör det svårt att se konsekvenserna för den framtida hyressättningen.
Åtgärd: Fler aktörer ökar konkurrensen i bostadsbyggande och –förvaltning.
Risk: Ökade kommunala hyreskostnader för externt ägda samhällsfastigheter.
Åtgärd: Identifiera och välj ut aktörer som har visat sig vilja och kunna dela det kommunala ansvaret och den kommunala
visionen. Upprätta tydliga överenskommelser. Gör kvalitets- och kostnadsjämförelser för att effektivisera egen verksamhet
och utmana andra aktörer. Fortsätta arbetet med fastighetsstrategi del 2, dvs identifiera vilka typer av samhällsfastigheter
kommunen långsiktigt bör äga och förvalta.
Risk: Nya aktörer omvandlar och förändrar samhällsfastigheter på ett sätt som minskar kommunens nytta.
Åtgärd: Identifiera och välj ut aktörer som har visat sig vilja och kunna dela det kommunala ansvaret och den kommunala
visionen. Upprätta tydliga överenskommelser. Säkra att kommunen fortfarande är den dominerande ägaren av
samhällsfastigheter som behövs för kommunens verksamhet. Fortsätta arbetet med fastighetsstrategi del 2, dvs identifiera
vilka typer av samhällsfastigheter kommunen långsiktigt bör äga och förvalta.
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