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FÖRORD
Inköpsprocessen för varor och tjänster hanterar en tredjedel av kommunens
driftresurser. Därför är det viktigt att den utförs på ett hållbart och
kostnadseffektivt sätt.
Min förhoppning är att denna riktlinje för hållbara inköp bidrar till tydliga
och enhetliga rutiner för en hållbar inköpsprocess, som frigör resurser för ett
ökat kundvärde och bidrar till att uppfylla kommunens vision.
Luleå 2015-XX-XX

Anne Karlenius
Kommundirektör
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Riktlinjer för hållbara inköp i Luleå kommun
Riktlinjer för hållbara inköp i Luleå kommun beslutas av kommundirektören
och kompletterar den av kommunfullmäktige fastställda inköpspolicyn. Dessa
riktlinjer beskriver hur inköpsprocessen ska hanteras av kommunens
förvaltningar och nämnder. Med inköpsprocessen avses aktiviteterna att
upphandla, beställa, ta emot, betala och följa upp.
Alla medarbetare som arbetar med någon del av inköpsprocessen ska känna
till och praktiskt tillämpa kommunens riktlinjer för hållbara inköp.
Riktlinjerna grundar sig på kommunens inköpspolicy som beslutas av
kommunfullmäktige samt gällande regelverk för offentlig upphandling. Inköp
ska ske i enlighet med vision 2050, kommunens gemensamma värdegrund
och kommunens övriga styrande dokument.

1

Omfattning

Riktlinjen gäller för alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom
kommunen såsom köp, avbetalningsköp, leasing, hyra eller hyrköp.
Köp eller hyra av befintlig fastighet, byggnad eller egendom som utgör fast
egendom samt anställningsavtal omfattas inte av riktlinjerna. Köp mellan
kommunen och kommunens bolag omfattas i vissa fall av
upphandlingslagstiftningen.

2

Mål

Det övergripande målet med riktlinjerna för hållbara inköp är att åstadkomma
en hållbar och ändamålsenlig inköpsprocess som hanterar skattemedel på ett
ansvarsfullt sätt och säkerställer att kommunens verksamheter får varor och
tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad.
Riktlinjerna skapar förutsättningar för kommunen att verka för goda och
hållbara affärer. Behovet av varor och tjänster ska tillgodoses till lägsta
möjliga totalkostnad samtidigt som kommunens inköp ska bidra till att
utveckla ett hållbart samhälle där hänsyn tas till ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.
Kommunens ambition är att nå målen utan att orsaka miljö- och hälsoproblem
såväl innanför som utanför Sveriges gränser.
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Förhållningssätt för ett förbättrat företagsklimat

Kommunen ska verka för ett förbättrat företagsklimat och agera för en
bestående marknad med väl fungerande konkurrens.
Kommunen ska skapa förutsättningar för att inkludera fler små- och
medelstora företag och öka konkurrensen i sina offentliga upphandlingar
genom att:






skapa möjligheter för företagen att få information om aktuella och
kommande upphandlingar
skapa möjligheter för dialog med leverantörer
arbeta för att minska upphandlingarnas omfattning
förenkla för företagen att lämna anbud
informera företagen om offentlig upphandling och hur man blir
leverantör till kommunen

Särskild hänsyn ska tas till sociala företags möjligheter att delta i kommunens
offentliga upphandlingar.
Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt, utan
ovidkommande hänsyn. Företrädare för kommunen ska agera på ett
affärsetiskt korrekt sätt. All personal som gör inköp och upphandlingar ska
känna till och tillämpa kommunens etiska riktlinjer.

4

Arbete för att förebygga organiserad och ekonomisk
brottslighet

Kommunen samarbetar med Skatteverket för att säkerställa att inköp endast
sker från seriösa företag. Detta sker genom att anbudsgivare och leverantörer:






är skyldiga att ange sitt och eventuella underleverantörers
organisationsnummer.
ska intyga att de enligt 10 Kap 1§ LOU är fri från hinder för deltagande
i kommunens upphandlingar
vid anmodan ange namn och personnummer på de personer som utför
uppdrag hos kommunen
ska säkerställa att dess personal har giltig legitimation tillgänglig vid
samtliga kontakter med kommunen
ska vid alla tillfällen kunna redovisa vilka personer som vistas på
kommunens arbetsplats.

Kommunen har rätt att omedelbart bryta avtalet utan vidare ersättningskrav
om en leverantör inte uppfyller ovanstående krav.
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Hållbara inköp

Kommunen ska verka för hållbara inköp med fokus på ekologisk hållbarhet,
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet ur ett globalt och lokalt perspektiv.
Om kraven för hållbara inköp kommer i konflikt med varandra ska
verksamheten tydligt motivera skälen för att göra avsteg från de krav som
framgår av inköpspolicyn och dessa riktlinjer.

5.1

Ekologisk hållbarhet

Kommunen ska arbeta för ekologisk hållbarhet i samband med inköp och
upphandling. Det innebär att kommunen vill köpa varor och tjänster utan att
orsaka ökade miljöproblem i Sverige eller andra länder.
Kommunen ska medverka till en minskad klimatpåverkan, vilket betyder att
inköpen ska leda till en effektivare energianvändning och till en ökad andel
förnybara bränslen.
Kommunen ska medverka till en effektivare resurshantering, vilket betyder
att inköpen ska leda till en minskad användning av resurser i ett
livscykelperspektiv.
Naturfrämmande eller svårnedbrytbara kemikalier och tungmetaller ska helt
undvikas vid inköp av varor.
Ekologisk hållbarhet beaktas i inköpsprocessen genom miljökrav som ställs
vid upphandling.
För att definiera miljökrav ska Konkurrensverkets vägledning för hållbar
upphandling användas. Om Konkurrensverket har tagit fram krav för den
vara eller tjänst som upphandlas, ska miljökrav definieras och anges i
förfrågningsunderlaget.
Vid upphandling av varor och tjänster som berör centrala Luleå ska
kommunen särskilt beakta att luftkvaliteten inte får försämras.
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Social hållbarhet

Kommunen ska arbeta för social hållbarhet i samband med inköp och
upphandling.
Det innebär att kommunen vill köpa varor och tjänster utan att orsaka ökade
hälsoproblem i Sverige eller andra länder.
Därtill ska kommunen vid upphandling, där det är möjligt, bidra till att främja
sysselsättningsmöjligheter för prioriterade grupper och stimulera social
integration genom att anpassa upphandlingens storlek och komplexitet samt
ställa villkor och krav med sociala hänsyn.
För att främja social hållbarhet ska kommunen ställa krav på att leverantörer
inte i sin affärsverksamhet diskriminerar eller särbehandlar någon
arbetstagare eller arbetssökande på grund av kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan
trosuppfattning.
Kommunens leverantörer ska också säkerställa att produktionen av
upphandlade varor har skett på ett sätt som är förenligt med ILO:s
kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.
Kommunen ska ta vederbörlig hänsyn till FN:s konvention om barnets
rättigheter. I ramavtal skall särskilt betonas krav på att företag inte använt sig
av barnarbete vid framställning av produkterna.

5.2.1

Fairtrade city
Luleå är sedan 2011 en Fairtrade City. Det betyder att kommunen tillsammans
med näringsliv och ideella föreningar arbetar för att öka utbud, efterfrågan
och konsumtion av Fairtrade-märkta produkter i hela samhället. Kommunen
har i och med detta åtagit sig att arbeta för att hela tiden öka andelen
Fairtrade-märkta produkter vid inköp och upphandling.
Om de varor och tjänster som upphandlas produceras i länder där risken för
att de mänskliga rättigheterna kränks är stor, ska kommunen ställa sociala
krav. Detta gäller exempelvis bananer, drickchoklad, kakao och socker. Enligt
beslut i Kommunfullmäktige ska enbart kaffe och te som är Fairtrade-märkt
och ekologiskt serveras i alla kommunens verksamheter.
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Leverantören av dessa varor och tjänster måste genom rutiner säkerställa att
de produkter som levereras är producerade under förhållanden som
överensstämmer med internationella överenskommelser och nationella lagar i
tillverkningslandet.
Leverantören ska säkerställa att det som levereras har producerats under
förhållanden uppfyller följande kriterier:
1. produkten ska ha tagits fram i enlighet med ILO:s1 åtta kärnkonventioner
som innehåller bland annat konventionen om förbud mot barnarbete
2. de anställda ska ha erhållit minst den genomsnittliga lönen inom branschen
eller lagstadgad minimilön (den som är högst gäller)
3. producenten ska ha garanterats ett kostnadstäckande minimipris
4. producenten ska ha erhållit ett ekonomiskt påslag (premie) för investering i
ekonomisk, social och demokratisk utveckling
5. producenten ska ha erhållit en extrabetalning om råvaran också är
ekologiskt certifierad
6. producenten ska ha erhållit förfinansiering när producenten så har
efterfrågat
7. det ska finnas långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och
importören

5.2.2 Tillgänglighet
Vid upphandlingar, avrop från ramavtal och anlitande av konsulter bör
krav på tillgänglighet ställas. Det gäller även vid inköp av allt från
förbrukningsvaror till möbler och kontorsutrustning. Kraven kan till exempel
gälla tillgänglighet till varor och tjänster samt kunskap hos den som anlitas.
Det är också viktigt att krav på tillgänglighet ställs när man bygger nytt eller
hyr nya lokaler.
Kommunen bör använda rutiner eller checklistor med färdigformulerade krav
på tillgänglighet i samband med upphandling och inköp av till exempel
entreprenader, kollektivtrafik, webbplatser, konferenser, kontorsutrustning
och förbrukningsvaror. Sådana rutiner och checklistor finns tillgängliga hos
Myndigheten för delaktighet.

1

(ILO= International Labour Organisation)
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5.2.3 Jämställdhet
Luleå kommun har undertecknat EUs CEMR-deklaration. Deklarationen
innebär att jämställdhetsfrågan ska integreras i beslutsfattandet och i
verksamheternas dagliga arbete. Kommunens leverantörer ska därför vid
utförandet av kontrakt medverka till att jämställdhet och en jämn könsmässig
sammansättning främjas.

5.3

Ekonomisk hållbarhet

Kommunen ska arbeta för ekonomisk hållbarhet i samband med inköp och
upphandling.
Det innebär att kommunen vill köpa varor och tjänster utan att orsaka ökade
arbetsmiljöproblem i Sverige och andra länder.
Kommunens resurser ska nyttjas effektivt och behovet av varor och tjänster
ska tillgodoses till lägsta möjliga totalkostnad (totalekonomi) avseende:





livscykelkostnad för varan/tjänsten
administrativ kostnad
lagerkostnad
transportkostnad

Därtill kontollerar kommunen att alla anbudsgivare som deltar i en
upphandling:




är godkänd för F-skatt
är registrerad för mervärdesskatt
inte har restförda skatteskulder hos Kronofogden.

5.3.1 Innovationsvänlig upphandling
Kommunen har behov av varor, tjänster och entreprenader för att kunna
producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna. Dessa behov
tillgodoses vanligtvis genom att göra en offentlig upphandling och den
leverantör som bäst kan tillgodose behoven vinner kontraktet. Ibland kan
marknaden dock inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt: lösningar är
inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet eller saknas helt. I andra fall kan
marknaden ha uppslag för nya lösningar som man av olika anledningar inte
erbjuder i dagsläget. I sådana fall finns anledning till att uppmuntra till
innovation i en upphandling.
Innovationsvänlig upphandling handlar om att ha ett vidare perspektiv på sin
upphandling och att inte stänga ute nya lösningar. Ibland är det därtill
intressant för kommunen att medverka aktivt till att nya lösningar utvecklas
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och sprids genom att vända sig till marknaden för att upphandla utveckling
av en önskad lösning.
För att uppnå hållbara inköp är det är viktigt att kommunens upphandlingar
aktivt stimulerar marknaden och främjar innovation.
Kommunens riktlinje är att i allt högre utsträckning efterfråga innovativa
lösningar i samband med upphandling, exempelvis genom att tillämpa
funktionsupphandling.
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Inköpsorganisation

Kommunens inköpsorganisation främjar effektivitet och bygger på
delaktighet, kunskap och samordning.

6.1

Kommunstyrelsen och nämnder

Upphandlingsbeslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott för alla avtal
som omfattar mer än en förvaltning/bolag samt om avtalet gäller någon av
Kommunstyrelsens förvaltningar.
Nämnder kan fatta egna upphandlingsbeslut under förutsättning att
upphandlingen enbart avser eget behov.
Beslutanderätten är reglerad i kommunstyrelsens och berörda nämnders
reglementen och delegationsordningar. Inköpschefen kontrasignerar alla avtal
för kommunkoncernen som upphandlas via inköpsavdelningen.
Vid beslut om delegation till tjänstemän skall formerna för
delegationsbesluten fastställas. Delegationsbesluten ska löpande anmälas till
respektive styrelse och nämnd.

6.2

Kommunens inköpsavdelnings roll och ansvar

Kommunens inköpsavdelning arbetar tillsammans med
förvaltningsorganisationen och bildar en inköpsorganisation som ser till
kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Tillsammans med förvaltningarna ska inköpsavdelningen strategiskt
samordna, effektivisera och styra kommunens inköpsprocess i enlighet med
policy och riktlinjer.
Kommunens inköpschef äger inköpsprocessen och dess stödprocesser.
Ansvaret innefattar att samordna inköpen, säkerställa att policy och riktlinjer
efterlevs samt driva löpande utveckling och effektivisering av
inköpsprocessen.
Kommunens upphandlare är kommunens spetskompetens avseende offentlig
upphandling och har rätt att göra upphandlingar och förnyade
konkurrensutsättningar. De arbetar i huvudsak med strategisk upphandling
genom att samordna inköpsprocessen. Upphandlarna ska arbeta för hållbara
och goda affärer genom att minimera inköpsprocessens totalkostnad och
påverkan på miljö och samhälle.
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Inköpsavdelningen har huvudansvaret för drift- och utveckling av
kommunens e-handelssystem. Däri ligger även att ansvara för kommunens
utbildningsinsatser inom e-handel.
Inköpsavdelningen ansvarar för att ta fram verktyg och rutiner för att följa
upp inköpsprocessen.

6.3

Förvaltningarnas roll och ansvar

Inköp och upphandling ska vara en viktig del i samtliga enheters
verksamhetsprocesser. Förvaltningarna ska vara engagerade och aktivt delta
för en effektiv inköpsprocess.

6.3.1 Inköpssamordnare
Varje förvaltning ska ha en utsedd inköpssamordnare som fungerar som
förvaltningens kontaktperson i inköpsfrågor. Förvaltningschefen ansvarar för
att utse förvaltningens inköpssamordnare. Inköpsavdelningen ska i samråd
med utsedda inköpssamordnare samordna inköpsprocessen och tillsammans
se till att kommunens inköpsriktlinjer tillämpas.
På uppdrag av förvaltningschefen, ansvarar inköpssamordnaren för att
behöriga beställare utses och utbildas, samt utser förvaltningens
representation i fokusgrupper. Det är även inköpssamordnarens uppgift att
samordna och upprätta rutiner för förvaltningens direktupphandlingar.
Inköpssamordnaren ansvarar för att sammanställa och vidarebefordra
synpunkter på kommunens avtal till ansvarig upphandlare.
Inköpssamordnaren ansvarar även för att de avtal som förvaltningen tecknat i
enlighet med de regler som styr offentlig upphandling, registreras i
kommunens centrala avtalsdatabas.
Inköpssamordnaren ska arbeta för en effektiv inköpsprocess i förvaltningen
genom att arbeta aktivt med inköpsbeteende, säkerställa att hög avtalstrohet
uppnås och vara förvaltningens kompetens i inköpsfrågor.
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6.3.2 Beställare
En beställare ansvarar för att beställa till verksamheten i enlighet med
kommunens inköpsriktlinjer.
I enlighet med attestreglementet ligger det formella ansvaret för beställare hos
förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan delegera till inköpssamordnaren
att utse beställare. Om så sker, utses beställare på verksamhetens initiativ av
förvaltningens inköpssamordnare. Förvaltningen ansvarar för att upprätta och
underhålla förteckning över förvaltningens beställare och deras roller.
En beställare kan ha följande roller:




Avropare
Behörig beställare
Direktupphandlare

Roll

Avropare
Behörig beställare
Direktupphandlare

Rätt att
beställa
från
avtal
Ja
Ja
Ja

Rätt att
skapa
erekvisition
Ja
Ja
Ja

Rätt att
göra direktupphandling

Upp till 10 000 kr
Upp till 100 000 kr
Upp till
direktupphandlingsvärdet

Beställarna ska genomgå en obligatorisk utbildning i förvaltningens regi där
KLF Ekonomikontoret ansvarar för innehållet. Utbildningen innefattar:



Inköpriktlinjer och praktiskt genomförande
Raindanceportalen (inköp och fakturahantering)

Utbildningens innehåll anpassas beroende av beställarens
behörighet.

6.3.3 Förvaltningarnas systemsupport
Förvaltningarna ska hantera den egna förstahandssupporten av fakturor och
beställningar i Raindanceportalen. De ansvarar även för utbildning och
administration i Raindanceportalen inom den egna förvaltningen.

6.3.4 Fakturakontrollanter och attestanter
Fakturakontrollanter och beslutsattestanter ansvarar för kontroll/attest av
fakturor enligt gällande attestreglemente.
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6.3.5 Verksamhet
Verksamheten är den som initierar ett behov av en vara, tjänst eller vara som
kombineras med en tjänst. Verksamheten deltar i fokusgrupper och definierar
krav på varan/tjänsten. Dessa krav kan vara hur varan/tjänsten skall utformas
för att lösa verksamhetens behov. Verksamheten måste även ta hänsyn till
vilka volymer samt hur varan/tjänsten skall levereras.
Verksamheten ansvarar även för att följa upp och rapportera
kvalitetsavvikelser löpande till respektive inköpssamordnare.

6.4

Fokusgrupp

Fokusgrupperna är en resurs för att möjliggöra samordning inom kommunen.
Fokusgruppernas syfte är att säkerställa att rätt sortiment upphandlas och att
en effektiv varuförsörjning uppnås. Fokusgruppen medverkar aktivt i att följa
upp och utveckla avtalet under avtalstiden.
Fokusgrupperna leds av inköpsavdelningen och består av ansvarig
upphandlare, inköpssamordnare och/eller de av inköpssamordnaren utsedda
deltagare från de förvaltningar som kommer att avropa från produktområdet.
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7 Inköpsbeteende och tillvägagångssätt
Inköp ska i första hand ske från kommunens avtal. Om det inte finns något
avtal ska upphandling göras.
Kommunens ordinarie inköpsprocess innebär att beställning alltid sker enligt
följande rangordning:
1. Beställning i kommunens e-handelssystem
2. Elektronisk rekvisition

7.1

Elektronisk handel

Elektronisk handel är kommunens huvudsakliga inköpsverktyg. Detta
innebär att det som finns i e-handelssystemet ska beställas i ehandelssystemet.

7.2

Elektronisk rekvisition

Elektronisk rekvisition även kallad e-rekvisition är en värdehandling som
skapas i e-handelssystemet. E-rekvisitioner ska användas som underlag för
alla köp som inte kan göras via e-handel, exempelvis inköp via extern
webbshop, telefonorder, mailorder eller när hämtköp görs hos någon
leverantör.
Syftet med e-rekvisitioner är att säkerställa att beställning, leverans och
faktura överensstämmer samt att inköpen är gjorda av en behörig beställare.

7.3

Undantag från ordinarie inköpsprocess

Kommunen strävar efter att ha enhetliga rutiner i inköpsprocessen både
internt och externt för att säkerställa en säker och effektiv hantering i hela
processen. E-handel och elektroniska rekvisitioner är kommunens
huvudsakliga inköpsverktyg och ska användas som tillvägagångssätt vid
inköp. I vissa fall så är det dock ej möjligt/lämpligt att använda sig av dessa
verktyg utan undantag från rutinen krävs. Dessa köp hamnar på en
undantagslista som uppdateras löpande på intranätet.
För att ett köp ska hamna på undantagslistan så ska nedanstående kriterier
uppfyllas och godkännas skriftligen av kommunens inköpschef.
1. Köpet ska inte strida mot Luleå kommuns policy och riktlinjer för
inköp
2. Köpet ska finnas dokumenterat enligt uppsatta dokumenterade rutiner
och följa kommunens attestreglemente.
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Om kommunen saknar avtal

Om kommunen saknar avtal för att tillgodose verksamhetens behov ska en ny
upphandling göras.
Om värdet understiger direktupphandlingsvärdet ska förvaltningen göra en
direktupphandling enligt de rutiner som framgår av dessa inköpsriktlinjer.
Om värdet överstiger direktupphandlingsvärdet och behovet omfattar en vara
eller en tjänst ska förvaltningen skicka en beställning till kommunens
inköpsavdelning som utför upphandlingen. Om det finns särskilda skäl kan
kommunens inköpschef ge förvaltningen rätt att göra upphandlingen själv.
Om värdet överstiger direktupphandlingsvärdet och behovet omfattar en
bygg- eller anläggningsentreprenad med tillhörande konsulttjänst kan
upphandlingen utföras av förvaltningen i kommunens upphandlingssystem.

7.5

Leasing och andra finansieringsformer

På marknaden finns idag ett flertal finansieringsalternativ för
varuanskaffning. Erfarenheten visar dock att dessa finansieringsformer i
många fall är väsentligt dyrare än rena köp. Om sådana avtal är aktuella skall
kalkyler upprättas där kostnaderna jämförs med kommunens egna
finansieringskostnader. Beslut om sådana avtal kan endast fattas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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8 Kommunens avtal
Avtal ska tecknas för de varor, tjänster och entreprenader som kommunen har
behov av.
Beställare ska undersöka om avtal finns samt avropa från gällande avtal.
Inköp som faller inom dessa avtalsgrupper får inte ske från annan leverantör
än den/de som finns i avtalskatalogen.
Avtalen är beslutade av kommunstyrelsen eller annan nämnd som avtalen
berör och är upphandlade enligt gällande lagstiftning.
Kommunens förvaltningar är skyldiga enligt avtalslagen (1915:218) att följa
tecknade avtal. Varje förvaltning ansvarar för att regelbundet följa upp
avtalstroheten och vidta åtgärder om så krävs.
Om avtal saknas ska en ny upphandling utföras.

8.1

Avrop från inköpscentraler

Kommunen är medlem i inköpscentralerna SKL Kommentus,
Kammarkollegiet och HBV (Husbyggnadsvaror).
Om kommunen avser att bli medlem i ytterligare inköpscentral ska beslutet
tas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Beredande instans är
inköpsavdelningen på kommunledningsförvaltningen.
Kommunens grundprincip är att upphandlingar görs i egen regi. Om värdet
för kommunen är lågt, den lokala marknaden är begränsad eller om det finns
stora möjligheter till besparingar kan kommunen ta beslutet att istället avropa
från inköpscentral. Ett sådant beslut tas enligt nämndens delegationsordning
och skälet till beslut ska tydligt motiveras.

8.2

Tredjepartsavtal

Kommunen har möjlighet att ställa krav vid upphandling att avtalsleverantör
ska köpa material på ett annat av kommunens avtal, exempelvis vid
entreprenader eller ramavtal för underhåll och reparationer. Vid sådana fall
tecknas tredjepartsavtal mellan kommunens två leverantörer. Vem som har
rätt att teckna tredjepartsavtal framgår av nämndernas delegationsordning.
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8.3

Fullmakter

Beslut om att delta i upphandling som utförs av annan upphandlande
myndighet tas av nämnd eller enligt gällande delegationsordning.

8.4

Samordning och avtalsrapportering

Samtliga leverantörsavtal upprättade av kommunens förvaltningar ska
registreras i kommunens gemensamma avtalsdatabas. Detta gäller inköp av
varor och tjänster samt entreprenadavtal.
Syftet med den centrala avtalsdatabasen är att samla alla leverantörsavtal
centralt i kommunens avtalskatalog samt att säkerställa kvalitén i
uppföljningen av avtalstroheten.
Förvaltningarnas inköpssamordnare ansvarar för att leverantörsavtalen
registreras i avtalsdatabasen (kommunens upphandlingssystem).
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9 Förnyad konkurrensutsättning
Vissa av kommunens ramavtal innefattar förnyad konkurrensutsättning.
Detta innebär att varje avrop ska föregås av en förnyad konkurrensutsättning
av samtliga leverantörer som ingår i ramavtalet. I praktiken blir den förnyade
konkurrensutsättningen nästan som ny upphandling som endast riktar sig till
ramavtalsleverantörerna. I avtalskatalogen anges det om avrop ska ske enligt
förnyad konkurrensutsättning.
Om ett ramavtal innefattar förnyad konkurrensutsättning ska:
1. ett skriftligt underlag upprättas i enlighet med ramavtalets villkor som
skickas till alla leverantörer som ingår i ramavtalet
2. leverantörerna ges en tillräcklig tidsfrist för att komma in med
skriftligt anbud för varje enskilt kontrakt (minst 10 dagar)
3. skriftliga anbud tas emot
4. kommunen inte öppna anbuden innan svarstiden har löpt ut (omfattas
av anbudssekretessen i 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400))
5. tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det
bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier för den förnyade
konkurrensutsättningen som angetts i förfrågningsunderlaget till
ramavtalet.
6. Beslut sker av nämnd eller enligt gällande delegationsordning
Villkoren i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade
konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i avtalet ändras
eller bytas ut. Ändringar i sak av villkoren är således inte tillåtna. Om det är
nödvändigt får dock villkoren som angetts i ramavtalet preciseras och
kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i
ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter för att kunna fullgöra
ett enskilt kontrakt.
Enligt LOU Kap 16 kan en leverantör hos förvaltningsrätten ansöka om att
överpröva ett avtal som är ett resultat av en förnyad konkurrensutsättning.
Förvaltningsrätten kan då ogiltigförklara avtalet. Ansökan om att
ogiltigförklara avtalet ska ske inom 6 månader från det att avtalet tecknats.
Om den förnyade konkurrensutsättningen avslutats genom att underrättelse
om beslut skickats och en avtalsspärr om 10 dagar vidtagits, kan inte avtalet
ogiltigförklaras. Det är kommunens riktlinje att underrättelse om beslut
skickas vid samtliga förnyade konkurrensutsättningar. Mall för underrättelse
om beslut finns på intranätet.
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10 Direktupphandling
Direktupphandling är ett undantag och kan användas om inköpssvärdet
understiger direktupphandlingsvärdet.
Direktupphandling kan göras även om upphandlingsvärdet överstiger
gränsen för direktupphandling om det finns synnerliga skäl, såsom
oförutsedda händelser som kommunen inte själv kunnat råda över. Dessa
villkor ska vara uppfyllda:





Det ska vara absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen
Normala tidsfrister kan inte hållas
Brådskan ska vara förorsakad av omständigheter som inte har kunnat
förutses av den upphandlande myndigheten (ex force majeure)
Brådskan får inte ha orsakats av myndigheten själv.

Exempel på vad som kan räknas som synnerliga skäl framgår av regelverket.
Den som genomför en direktupphandling ska försäkra sig om att den är
tillåten. Den som genomför direktupphandlingen har bevisbördan för att det
finns omständigheter som motiverar att en direktupphandling får
genomföras.

10.1 Vem får göra en direktupphandling?
Direktupphandling utförs av kommunens inköpssamordnare eller av en
utbildad beställare.
Kommunens upphandlare har också rätt att göra direktupphandlingar även
om detta sker i undantagsfall.




En avropare har rätt att göra direktupphandlingar upp till 10 000 kr.
En behörig beställare har rätt att göra direktupphandlingar upp till
100 000 kr.
En direktupphandlare (exempelvis inköpssamordnare eller
upphandlare) har rätt att göra direktupphandlingar upp till
direktupphandlingsvärdet.
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10.2 Konkurrensutsättning
Alla direktupphandlingar ska konkurrensutsättas.

10.2.1 Direktupphandlingar som understiger 10 000 kr
Direktupphandlingar som understiger 10 000 kr innebär prisförfrågan från
lämpligt antal leverantörer. Leverantörernas erbjudanden behöver inte
dokumenteras. Beställning sker via e-rekvisition.

10.2.2 Direktupphandlingar som överstiger 10 000 och understiger 100 000 kr
Direktupphandlingar som överstiger 10 000 kr innebär prisförfrågan från
minst 3 leverantörer. Leverantörernas erbjudanden behöver inte
dokumenteras men rekommendationen är att kommunens
upphandlingssystem används. Beställning sker via e-rekvisition.

10.2.3 Direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr
Kommunens riktlinje är att direktupphandlingar överstigande 100 000 ska
annonseras via kommunens upphandlingssystem. En direktupphandling
överstigande detta belopp innebär:
1. Skriftligt underlag som definierar krav såsom funktion och kvalitet.
2. Annonsering av direktupphandling i kommunens
upphandlingssystem.
3. Skälig anbudstid, minst 5 dagar. Kommunikation via frågor och svar
(elektroniskt) där alla får tillgång till samma information samtidigt.
4. Krav på elektroniska anbud.
5. Anbuden öppnas av minst 2 anbudsöppnare efter sista anbudsdag och
anbudssekretess gäller tills beslut är taget.
6. Krav på att utvärdering av anbuden sker enligt de kriterier som
beskrivs i förfrågningsunderlaget.
7. Beslut enligt nämndernas delegationsordning.
8. Krav på kontroll av skatter och avgifter av leverantörer som lämnat
anbud.
9. Anbudgivarkretsen ska meddelas om resultatet av upphandlingen och
skälen till beslut.
10. Beställning via e-handel eller e-rekvisition.
11. Registrering av beställning/avtal i kommunens avtalsdatabas.
12. Handlingarna arkiveras enligt nämndens dokumenthanteringsplan.
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10.3 Beräkning av upphandlingens värde
Upphandlingens form bestäms av upphandlingens totala värde under 1 år.
Kommunens totala behov ska beaktas vid bedömning av upphandlingsvärde.
Beräkning av upphandlingens värde ska enligt LOU 15 kap 3a § beräknas
genom att beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av den
upphandlande myndigheten (kommunen) under räkenskapsåret. Vid
beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de
utnyttjats.
En upphandling får inte delas upp och beräkningen får inte konstrueras i syfte
att komma under tröskelvärdet eller direktupphandlingsgränsen. Det är
exempelvis inte tillåtet att ingå avtal med flera olika leverantörer avseende
samma kategori vara, tjänst eller byggentreprenad i syfte att något eller flera
av dessa avtal ska understiga tröskelvärdet eller direktupphandlingsgränsen.
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11 Uppföljning
För att säkerställa goda och hållbara affärer är det väsentligt att kommunens
inköp följs upp, såväl inom verksamheter som övergripande för alla
kommunens verksamheter.
Kommunen ska säkerställa att man får det man upphandlat och betalar för.
Därför ska alla avtal aktivt följas upp gällande:



att leverantören uppfyller de krav som ställts
att det ekonomiska utfallet och priserna överensstämmer med
upphandling och avtal.

Som en del av den interna kontrollen ska förvaltningarna säkerställa genom
uppföljning att organisationen följer inköpspolicy och dessa riktlinjer. Detta
görs genom att följa upp att inköp sker av rätt personer, på rätt sätt och hos
rätt leverantör.
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Kurser och konferenser anmälda 2015-08-31
Ärendenr 2015/969-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Sveriges kommuner
och landsting
2015-08-11

Presidieträffar hösten 2015

Sveriges kommuner
och landsting
2015-08-11

Konferens om hot våld och korruption mot
tjänstemän i kommuner och landsting

Nationellt
kompetenscentrum
anhöriga
2015-08-12

Internationell anhörigkonferens

Business Arena
2015-08-17

Program för Business Arena Stockholm 16-17
september 2015

Myndigheten för
Inbjudan till kurser inom samhällsskydd och
samhällsskydd och
beredskap
beredskap Enheten för
utbildningssamordning
Sveriges kommuner
och landsting
2015-08-20

En utvecklingsdag för fullmäktige
Demokratibarometern
Presidiedagen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Patienters och anhörigas kunskap måste tas tillvara
bättre”
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Avesta kommun
2015-09-17—18

Avgiftsfri kollektivtrafik som tillväxtfaktor

Region Västerbotten
2015-09-30

Politisk ledarskap för regional utveckling
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Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande över motion om
yrkesinriktad utbildning i svenska för företagare
Ärendenr 2015/166-008

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen på grund av att de resurser
och den organisation som krävs saknas.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna har i en motion föreslagit att Luleå kommun ska utreda
förutsättningar för att starta en ny yrkesinriktad utbildning i Svenska för
företagare
Motionen ställer frågan om Luleå kan starta en likande utbildning i Luleå som
finns i Stockholm.
Den utbildningen riktar sig till utrikesfödda som tidigare drivit företag i sina
ursprungsländer och vill börja med detta i Sverige.
Utbildningen i Stockholm kallas Svenska för företagare och innefattar bl.a.
kunskaper i svenska kombinerat med kunskaper i företagande, ekonomi,
marknadsföring och det svenska samhället.
Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) har studerat utbildningen i Botkyrka
som motionen refererar till. Arbetsmarknadsförvaltningen tycker att
utbildningen låter intressant och AMF kan se vissa möjligheter att utveckla
någonting liknande tillsammans med andra aktörer. Uppfattningen är dock
att Botkyrkas utbildning ligger på en relativ hög nivå och vänder sig till en
målgrupp som redan har haft företag i sina hemländer eller är relativt vana att
studera. AMF upplever att på Sfi (svenska för invandrare) i Luleå finns fler
elever som är kortutbildade eller som inte har någon utbildning alls och som
därför har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. AMF upplever ett större
behov i den gruppen att få hjälp till sysselsättning och integrering. Dessa
elever har ofta kunskaper som inte kan bli validerade.
Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och Coompanion har Sfi
undersökt möjligheten att starta socialt kooperativ där eleverna går en
företagarutbildning och där Sfi står för språkutvecklingen. Med anledning av
det besökte AMF Yallatrappan i Rosengård, Malmö som är ett mycket lyckat
exempel på hur ett socialt kooperativ kan bidra till arbete och integration. Det
projektet vände sig till kortutbildade kvinnor långt från arbetsmarknaden.
Den målgruppen finns och är relativt stor i Luleå.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-08-21

2 (2)
Ärendenr
2015/166-008

Sfi ställer sig positiv till att stå för den språkutvecklande delen i både en
variant av Botkyrkas utbildning Svenska för företagare eller/och socialt
kooperativ -utbildning för våra utrikesfödda, förutsatt att samarbete sker
med övriga Vuxenutbildning, arbetsmarknadsförvaltning, arbetsförmedling
och Luleå kommun och eventuellt andra aktörer. Ett eventuellt genomförande
kräver även resurstillskott.

Beslutsunderlag


Motion från Nya moderaterna om att utreda förutsättningar för att
starta en ny yrkesinriktad utbildning i Svenska för företagare

Carina Erixon
Rektor, SFI

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen, vuxenutbildningen
Nya Moderaterna
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Fullmäktigegruppen

Motion om att utreda förutsättningar för att starta en ny
yrkesinriktad utbildning i Svenska för företagare
En av de grundläggande förutsättningarna för en lyckad integration av de utrikesfödda i det
svenska samhället är möjligheten att försörja sig själva. Människor som flyttar till Sverige i
vuxen ålder har många gånger unika kompetenser och yrkesfärdigheter som inte kommer
till sin rätt eftersom introduktionen på arbetsmarkanden för den här gruppen blir försenad
och försvåras av bland annat otillräckliga språkkunskaper och svårigheterna med att
validera och tillgodoräkna sig sin tidigare utbildning.
Många i den här gruppen har dock inte alltid en avslutad utbildning som går att jämföra
med den svenska men har ändå med sig mycket kunskap och erfarenhet som kan vara
intressant för den svenska arbetsmarkanden om den för en chans att utvecklas
Sedan flera år tillbaka har det funnits framför allt i Stockholms kommuner en utbildning
som kombinerar inläsning av grundläggande kunskaper i svenska med bland annat
kunskaper i företagande, ekonomi, marknadsföring och det svenska samhället. Den här
utbildningen har riktat sig till utrikesfödda som tidigare har drivit företag i sina
ursprungsländer men även till dem som ville börja med det först i Sverige. Utvärderingarna
har visat att utbildningen har varit framgångsrik och i de flesta fallen lätt till att
kursdeltagarna har startat egna företag.
En sådan utbildning har visat sig vara ett bra komplement till den ordinarie
arbetsmarkanden som ofta inte är tillräcklig flexibel och variationsrik för just den här
gruppen. Den har öppnat nya vägar till arbete och självförsörjning som i annat fall hade
varit stängda. Detta har i sin tur även främjat integrationen och deltagandet i det svenska
samhället.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar ge
kommunstyrelsen i uppdrag att:
– undersöka förutsättningarna för att införa en liknande utbildning i Luleå, i
arbetsmarknadsförvaltningens regi och i samarbete med vuxenutbildning och
arbetsförmedlingen.

Sana Suljanovic (M)

www.moderat.se/lulea
Storgatan 11 • 972 38 Luleå
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BESLUTSFÖRSLAG

Stadsbyggnadsförvaltningen

2015-08-24

Bengt Jonsson

1 (1)
Ärendenr
2015/1023-20

Utökad budget till stadsbyggnadsförvaltningen för
kostnader i samband med strategiska
marknadsföringsinsatser
Ärendenr 2015/1023-20

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 540 000 kr till
stadsbyggnadsförvaltningen för att täcka kostnader för deltagande i
marknadsföringsinsatser för 10 000 fler Luleåbor. Medel anslås från anslaget
för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har under våren 2015 genomfört startegiska insatser för 10 000
fler Luleåbor genom att delta i bl a Business Arena i Umeå, 16-17 februari,
samt fastighetsmässan MIPIM, 9-13 mars. Representanter för kommunen
kommer även att delta i Business Arena i Stockholm 16-17 september 2015. För
medverkan i dessa evenemang, har stadsbyggnadsförvaltningen haft och
beräknas ha, kostnader för deltagaravgifter, annonsering mm på 540 000 kr.
Då medel ej finns budgeterade för denna typ av mer omfattande insatser
föreslås kostnadernas tas från kommunfullmäktiges anslag för oförutseda
utgifter.

Bengt Jonsson
Chef, stadsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen, ekonomikontoret, kansliet
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningens/samhällsut
vecklingskontoret
2015-08-23
Projektutveckling

1 (1)
Ärendenr
2015/1024-252

Förvärv av fastigheten Luftvärnet 11
Ärendenr KLF 2015/1024-252

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Luftvärnet 11 i Luleå
kommun för 4 800 000 kr och ge samhällsutvecklingschefen rätt att
underteckna erforderliga köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Luftvärnet 11 är via mäklare utbjuden till försäljning. Luftvärnet 11 är en
bebyggd villafastighet belägen invid infarten till Logementet vid
Lulsundsberget. I det antagna planprogrammet för Kronanområdet redovisas
en av de kommande väganslutningarna för området invid denna fastighet.
Eftersom fastigheten i hög grad berörs av denna bedömer
samhällsutvecklingskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att
utformningen och genomförandet av de kommande detaljplanerna
underlättas om kommunen förvärvar fastigheten.

Beslutet skickas till
Lagfartsburen ägare av Luftvärnet 11
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen/samhällsutv
ecklingskontoret
2015-08-23
Projektutveckling

1 (1)
Ärendenr
2015/1029-253

Friköp av fastigheten Järpen 7 i Luleå kommun
Ärendenr KLF 2015/1029-253

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att HSB’s Brf Flickskolan får
friköpa fastigheten till tomträtten Järpen 7 för 16 147 500 kr och ge chefen för
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att underteckna erfoderliga avtal.

Sammanfattning av ärendet
HSB’s bostadsrättsförening Flickskolan innehar tomträtt till Järpen 7.
Tomträtten är bebyggd med bostäder i flerbostadshus. Bostadsrättsföreningen
har begärt att få friköpa fastigheten till tomträtten.
Avdelningen för Projektutveckling har upprättat förslag till avtal om
försäljning av fastigheten till tomträttshavaren. Avtalet innebär att HSB’s
bostadsrättsförening friköper fastigheten för 16 147 500 kr.
Tillträde ska ske 2015-10-01 förutsatt att kommunfullmäktige godkänner
förslaget.

Beslutet skickas till
HSB’s Brf Flickskolan
Stadsbyggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Stadsbyggnadsförvaltningen
Projektutvecklingsavdelning
Malin Lagervall

2015-08-18

Markanvisning och fastighetsförsäljning till Tjidtjak
AB/Part Construktion AB på del av Malmudden,
Malmskolan 2, Malmudden 2 och del av Skurholmen 8:38, i
Luleå kommun
Ärendenummer KLF 2015/1025-24

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppdra åt kommunledningsförvaltningen att anvisa mark till Tjidtjak
AB/Part Construktion AB på Del av Malmudden, Malmskolan 2,
malmudden 2 och del av Skurholmen 8:38, i enlighet med villkoren
nedan och att uppdra åt samhällsutvecklingschefen att genomföra
fastighetsförsäljning och underteckna erforderliga köpehandlingar,
2. uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan För
Del av Malmudden, Malmskolan 2, Malmudden 2 och del av
Skurholmen 8:38

Sammanfattning av ärendet
Luleå befinner sig i en situation med positiv befolkningstillväxt och som
ett resultat av detta i ett stadie av bostadsbrist. Kommunen arbetar aktivt
för att möta den ökade efterfrågan på bostäder och denna exploatering är
ett led i detta arbete. Den övergripande målsättningen är att det ska byggas
5000 nya bostäder i Luleå under de kommande tio åren.
Markanvisningstävling Malmudden ”Utveckla Malmudden och skapa Luleås
nya arkitektoniska pärla” genomfördes under våren 2015. Tjidtjak AB/Part
Construktion AB bebyggelse koncept om hur området kan bebyggas utsågs
till vinnare efter juryns utvärdering av sex inkomna förslag.
Som nästa steg i arbetet med att möjliggöra för fler bostäder i Luleå; föreslås
att Del av Malmudden, Malmskolan 2, malmudden 2 och del av Skurholmen
8:38, anvisas till Tjidjakt AB/Part Construktion AB och detaljplanarbetet
påbörjas.

Beskrivning av ärendet
Luleå Kommun har under våren 2015 bjudit in byggherrar att delta i en
Markanvisning tävling för ny bostadsbebyggelse på Malmudden i Luleå
centralort. Vinnaren till tävlingen skulle ges ensamrätt att exploatera
tävlingsområde.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Stadsbyggnadsförvaltningen
Projektutvecklingsavdelning
Malin Lagervall

2015-08-18

Föreslagen markanvisnings område är detaljplanlagd sedan tidigare för
pensionärsbostäder och samlingslokaler samt park. Detta innebär att ny
detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra bostader inom
markanvisningsområde.
Luleå kommun ställer sig bakom juryns bedömning om att Tjidtjak AB/Part
Construktion AB koncept bidrag uppfyller på bästa sätt tävlingskriterier samt
översiktsplanens målbild för områdets utveckling och riktningarna i Vision
Luleå 2050.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför att:
 Tjidtjak AB/Part Construktion AB erhåller markanvisning för Del av
Malmudden, Malmskolan 2, malmudden 2 och del av Skurholmen 8:38
enligt bifogad illustration.
 Detaljplanearbetet påbörjas och arbetas fram i samverkan mellan
kommunen och Tjidtjak AB/Part Construktion AB.
Markanvisningen föreslås gälla med nedanstående villkor.
 Tjidtjak AB/Part Construktion AB erhåller markanvisning på Del av
Malmudden, Malmskolan 2, malmudden 2 och del av Skurholmen 8:38
för uppförande av fem byggnader i fyra till tio våningar med plats för
ca 150 lägenheter.
 Husproduktionen ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast två
år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
 Avgränsning av markanvisningsområdet är preliminärt och kommer
att justeras under planarbetet.
Innan marköverlåtelse sker ska kommunen och bolaget vara överens om
bygglovet samt redovisning av tidplan för husproduktionen och dess
färdigställande.
Markpriset ska bestämmas genom att två auktoriserade värderingsfirmor
anlitas för två separata värderingar. Den värdering som åsätter det högsta
värdet på den mark som ska tilldelas ska utgöra det överenskomna
markpriset. Markområdet överlåtes i befintligt skick. Tjidtjak AB/Part
Construktion AB svarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark.
Bolaget erlägger avgift för lagfart, bygglov inklusive planavgift, VA
anläggning, el, fjärrvärme mm enligt gällande taxor.
Tjidtjak AB/Part konstruktion AB inte påbörjat husproduktionen i väsentligt
omfattning senast ett år efter att det att detaljplanen för området vunnit laga
kraft förfaller denna markanvisning utan rätt för Tjidtjak AB/Part
Construktion AB till ersättning för nedlagda kostnader.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Projektutvecklingsavdelning
Malin Lagervall

2015-08-18

Beslutsunderlag


Illustration med preliminär avgränsning av markanvisningsområde.

Beslutet skickas till




Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen, Avd Stadsplanering
Tjidtjak AB/Part Construktion AB

Anna Lind Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret
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Situationsplan 1:1000 (A3)
Ändrad 2015 08 11
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-08-18

1 (1)
Ärendenr
2015/1000-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om extra
finansiering av Ice Music säsongen 2015/2016
Ärendenr 2015/1000-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå ytterligare 500 tkr till Ice
Music Swedish Lapland till säsongen 2015/2016 och att medel anvisas från
anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Ice Music in Swedish Lapland ansöker om 500 tkr i extra finansiering av
verksamheten säsongen 2015/2016. Luleå kommun beslutade 2013-05-20 att
finansiera Ice Music in Swedish Lapland med totalt 1 700 tkr under de tre
säsongerna 2013/2014, 2014/2015 och 2015/2016. Mindre sponsorintäkter än
beräknat gör att ytterligare 1 200 tkr behövs för att kunna genomföra säsongen
2015/2016. Mot den bakgrunden söks finansiering från Luleå kommun
(500 tkr), Norrbottens läns landsting (500 tkr) samt sponsring från näringslivet
(210 tkr).
Tillväxtkontoret menar att Ice Music har, med bland annat kvalitet och
unikitet, bidragit till regionens och Luleås kulturutbud och marknadsföring.
Tillväxtkontoret föreslår att ytterligare 500 tkr anslås för att även den sista av
de tre säsongerna ska kunna genomföras. Efter den treåriga projektperioden
bör berörda aktörer diskutera formerna för en fortsättning på den verksamhet
som bedrivs av Ice Music in Swedish Lapland.

Beslutsunderlag




Ansökan om extra finansiering av Ice Music, bilaga
Slutrapport av Ice Music säsongen 2014/2015, bilaga
Beslut om finansiering av Ice Music in Swedish Lapland dnr 2012.77914

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Ekonomikontoret, Ice Music in Swedish Lapland

42

Ansökan om stöd

Bifogade handlingar:
-Ansökan text
-Slutrapport 2014-15 med
-Ekonomisk redovisning av säsong 2014-15. Årets säsong 2015-16 baseras på fjolårets
kostnader

Tim och Birgitta Linhart
Projektledare och Producent Ice Music in Swedish Lapland ek.för
97241 Luleå
070-3047286
birgitta.linhart@icemusic.se
www.icemusic.se
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Vi ansöker härmed om ett tillägg av ekonomiskt stöd för säsong 2015-16
I Luleå kommuns treåriga projektstöd står Ice Music nu inför det sista året. För att kunna genomföra
ice Music måste våra så kallade baskostnader vara finasierade på ett stabilt och planerat sätt.
Uppbyggnad, konserter, marknadsföring, administration och projektledning är våra baskostnader.
Kostnaderna har under det två första åren sett likvärdiga ut och därför baserar vi kommande säsong
på fjolårets ekonomiska sammanställning.
Bakgrund:
Länsstyrelsens stöd var inte tidsbundet såsom Luleå Kommuns och NLLs treåriga stöd. Vid den
ursprungliga projektbeskrivningen och budgetplaneringen ansökte vi om ett större stöd från
Länsstyrelsen som skulle vara högre första åren och minska allteftersom företag vågade tro på Ice
Music och gå in som medfinansiärer. Ansökan beviljades med en lägre summa och vi blev
uppmanade att söka företagssponsring från år ett. Vi lyckades med att få några sponsorer men inte i
den omfattningen Länsstyrelsen förväntade. Vi har därför varit tvugna att använda Länsstyrelsens
stöd under 2014 0ch 2015. Inför kommande säsong vinter 2016 har Ice Music ca 50tkr kvar från
Länsstyrelsens stöd.
Nuläget:
Det är två underskott som Ice Music vill lyfta fram i ansökan: Länsstyrelsens projektsstöd som är slut
och att projektledningen haft betydligt lägre arvode under två säsonger; Under 2014 52 % av arvodet
och säsong 2015 62 % av arvodet. Det är en normal situation att projektledningen får ta ”det som
blir över” när allt och alla är betalade och vi ser det inte det som ett alternativ att få ett förhöjt
arvode retroaktivt. Men, inför säsong 2016 siktar vi på arvode enligt projektbeskrivningens
grundplan.
Totalt fattas oss 1.2 miljoner inför årets säsong 2016. Vi ansöker från Luleå Kommun 500 tkr. Vi söker
samtidigt från NLL 500tkr. 210tkr beräknar vi att vårt företagsstöd ska öka denna säsong.
Företagssponsringen ökar för varje år. Vi har dessutom anlitat en sponsorsamordnare på
provisionsbasis: Elisabeth Ericson har lång erfarenhet av sponsorarbete och eventproduktion.
Framtiden:
Vi har haft en dialog med Kommunens och Landstingets ledning och tjänstemän om att söka ett
förhöjt stöd inför detta sista år av det 3åriga projektet. Vi beslutade att under våren 2016 fortsätta
dialogen utifrån projektets sammanställning av 3 års verksamhet för att diskutera framtida
projektstöd och vilken form vore mest lämpligt.
Övrig kommentar:
I en dialog med Länsstyrelsen finns det möjlighet att söka medel men för investeringsstöd och det är
vår intention inför kommande års utveckling. Det finns ytterligare stöd från EU, fonder och liknande
som finns att söka inför framtiden. Det förhöjda stödet som nu söks är ett behov som vi i dagsläget
inte kunnat finansiera på annat sätt.
Ice Music har nu en Board of advice: Bengt Grahn, Elisabeth Ericson, Lars Lindberg, Elisabeth Lax
Lennart Håkansson. Denna grupp har ett brinnande intresse för Ice Musics fortsatta framtid. De
kommer att med sin erfarenhet och nätverk hjälpa till att bygga upp verksamheten inför framtiden
på olika sätt.
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Budget
Underskott:

1 210 000 tkr

Inkomster
Luleå Kommun
NLL
Företagssponsring

500 tkr
500 tkr
210 tkr

Totala inkomster

1 210 000kr

Ice Music in Swedish Lapland ansöker härmed om ekonomiskt stöd från Luleå Kommun
med 500 000kr.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Karl-Henrik Dagman

2015-08-21

1 (2)
Ärendenr
2015/424-042

Tillväxtkontorets yttrande över ekonomiskt stöd till
handikappidrotten
Ärendenr 2015/424-042

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett sponsringsavtal med Ingela
Lundbäck utifrån inkommen ansökan. Beloppet på sponsringsavtalet uppgår
till max 50 tkr. Medel anslås från tillväxtkontorets marknadsföringsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Handikapplandslagets förbundskapten, Daniel Ellerman, har ställt en fråga till
Luleå kommun om sponsring av Ingela Lundbäck. Ingela är bordtennisspelare
och sponsringen avser stöd i hennes satsning mot EM i Danmark i oktober
2015 samt Paralympics i Rio 2016. Ellerman lyfter fram behovet av stöd i form
av ledigt med bibehållen lön samt ekonomisk stöttning till resor och inköp av
nödvändig bordtennisutrustning. Behovet av ledighet med lön uppskattas till
45-50 dagar under 2015 samt ca.10 dagar fram till mars 2016 då hennes
anställning i Luleå kommun löper ut.
Personalkontorets yttrande
Ingelas nuvarande anställning är vid Miljö- och byggnadsförvaltningen som
assistent. Anställningen löper från 2015-03-05 till 2016-03-05 med
omfattningen 50 %. Ingelas tidigare anställning inom stadsbyggnadskontoret
har skett med stöd av Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) med omfattningen 50 %. Hennes
nuvarande anställning är kopplad till Allmänna bestämmelser (AB).
Skillnaden mellan de olika anställningsavtalen är att anställningar som sker
med stöd av BEA inte sker utifrån behov i den ordinarie verksamheten vilket
är grunden vid anställning med stöd av AB.
Luleå kommun har tidigare beviljat Ingela ledighet med bibehållen lön max
100 timmar (25 dagar á 4 h). Miljö- och byggnadsförvaltningen där Ingela
arbetar idag har tagit ställning till att 100 timmar (25 dagar á 4 h) fortfarande
är rimligt när det gäller omfattning av ledighet med hänsyn tagen till behov i
verksamheten.
Personalkontoret anser att det ur personalpolitiskt hänseende inte är lämpligt
att ledigheten beviljas med bibehållen lön utifrån gällande riktlinjer om
tjänsteledighet då likabehandling är en viktig princip. Personalkontoret
föreslår däremot att det är rimligt med ekonomisk stöttning av en
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Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Karl-Henrik Dagman

2015-08-21

2 (2)
Ärendenr
2015/424-042

framgångsrik idrottare som Ingela för att möjliggöra hennes satsningar. Det
bidraget kan bland annat göra möjligt för Ingela att finansiera ledigheten.
Personalkontorets rekommenderar att Luleå kommun värderar Ingela
Lundbäcks bidrag till att stärka varumärket Luleå och eventuellt ingår ett
avtal med henne.
Tillväxtkontorets yttrande
I enlighet med de riktlinjer för sponsring som Luleå kommun antagit så finns
möjlighet för Ingela Lundbäck att söka idrottssponsring via tillväxtkontoret.
Ingela Lundbäck har tidigare beviljats idrottssponsring. I de fall
idrottssponsring beviljats så skrivs ett sponsringsavtal och sponsringsvärdet
prövas från fall till fall och mot budget.
Denna idrottssponsring ser tillväxtkontoret bör hanteras separat från
anställningen på miljö-och byggförvaltningen. Tillväxtkontoret
rekommenderar Ingela Lundbäck att kontakta tillväxtkontoret för att utifrån
denna ansökan diskutera ett eventuellt sponsringsavtal.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Karl-Henrik Dagman
Ansvarig för varumärket Luleå

Beslutet skickas till
Ingela Lundbäck
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Importance:

Daniel Ellermann
27 Mar 2015 14:10:11 +0000
Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress;Yvonne Stålnacke
Ingela Lundbäck
Ingela Lundbäck
High

Till kommunchef och kommunstyrelsens ordförande
Hej,
Jag skriver till er med anledning av att föregående års beslut om att bevilja Ingela
Lundbäck ledighet med bibehållen lön har löpt ut. Förhoppningen är givetvis att ni vill
fortsätta er stöttning av Ingela Lundbäck även i år och kommande år och allra helst
utöka stöttningen då vi närmar oss Paralympics i Rio 2016.
Ni är förhoppningsvis väl medvetna om har Luleå en av världens bästa
bordtennisspelare i kommunen. Ingela Lundbäck har sedan tidigare mängder med
medaljer från SM, EM, VM och Paralympics. Under föregående år vann Ingela medalj
både i singel och lag vid VM i Peking. I år är målet EM i Danmark i oktober samt att
kvalificera sig till det stora målet Paralympics i Rio 2016.
Från 1 januari 2014 har RF:s individuella elitstöd till idrottare dragits in och det innebar
ett minskat stöd för Ingelas del på ca. 100.000 kr/år. Elitstödet för Ingela under 2015
ligger kvar på samma nivå som 2014 vilket innebär att för att klara av en satsning mot
Paralympics krävs stora egna insatser och även insatser från andra intressenter.
Förhoppningsvis är Luleå Kommun en av dessa intressenter och en intressent som
värdesätter den satsning Ingela gör och de resultat som Ingela uppnår som i
förlängningen leder till att Ingela är ett ansikte utåt för Luleå kommun runt om i Sverige
och i övriga världen.
För ca. en månad sedan blev Ingela uttagen som s.k. kandidat till Paralympics 2016 av
Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK). Det innebär att hon är en av de tilltänkta aktiva
till Sveriges trupp i Paralympics i Rio 2016. Förutom ett godkännande från SPK krävs att
Ingela klarar det internationella bordtennisförbundets kvalgräns under detta år för att få
delta i Rio 2016. För att klara den kvalgränsen krävs deltagande på en mängd
internationella tävlingar under året. Som kandidat till Paralympics täcks
tävlingskostnader och resor av SPK men det krävs många lediga dagar för att kunna åka
iväg på dessa tävlingar och förberedande läger. För Ingelas del är det en ekonomisk
omöjlighet att ta ledigt så många dagar utan betalning.
Jag hoppas att ni även i år tar upp möjligheten till stöd i form av beviljande av ledigt
med betalning. Uppskattningsvis rör det sig om 45-50 dagar under 2015 och ytterligare
ca. 10 dagar fram till mars 2016 då hennes nuvarande anställningsavtal med Luleå
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Kommun löper ut. Förutom behovet av ledighet med betalning önskar vi att ni tar upp
frågan om annan ekonomisk stöttning. Resor till läger och inköp av nödvändigt
bordtennismaterial är en kostnad som ökar nu när vi närmar oss Paralympics i Rio. En
ren ekonomisk stöttning vore mycket värdefullt för Ingelas satsning. Som en parentes
kan nämnas att grannkommunen Piteå även fortsättningsvis kommer att stötta sin
Paralympiske idrottare Peter Wikström med en större summa pengar årligen.
Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Med vänlig hälsning
Daniel Ellermann
Förbundskapten
Para-bordtennis
daniel.ellermann@shif.rf.se
0733-568582
Kontaktuppgifter Ingela:
llaingela@hotmail.com
0705-595663
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-08-21

1 (1)
Ärendenr
2015/920-86

Kansliets yttrande över ansökan om bidrag till firandet av
Eid-Adha 2015
Ärendenr 2015/920-86

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 25 000 kr till firandet av Eid-Adha.
Medel anslås från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Afganskt kulturcentrum i norra Sverige ansöker om 25 000-50 000
kr i bidrag för att genomföra firandet av Eid-Adha i Luleå.
Eid-Adha har tidigare genomförts i Luleå. Årets firande kommer att
genomföras på kulturens hus och kommer att innehålla inslag av musik, teater
och dans för alla åldrar. Evenemanget är öppet för alla och föreningen önskar
bidra med ökad förståelse för den muslimska kulturen.

Beslutsunderlag


Ansökan om stöd till firandet av Eid-Adha.

Sofia Riström
Handläggare

Beslutet skickas till
Föreningen Afganskt kulturcenter i norra Sverige.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-08-21

1 (1)
Ärendenr
2015/979-042

Kansliets yttrande över ansökan om bidrag till
representationslunch vid Länsteatrarnas konferens
Ärendenr 2015/979-042

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

Sammanfattning av ärendet
Länsteatrarna i Sverige har 2015 valt att lägga sin årskonferens i Luleå på
Norrbottensteatern. Årets konferens kommer att behandla den regionala
scenkonstens samverkan och intressen regionalt och nationellt.
Arrangören beräknar ca 75 deltagare på konferensen
Norrbottensteatern ansöker om 15 000 kr till representationslunch vid
årskonferensen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-08-17 föreslagit kommunstyrelsen
att bevilja 15 000 kr till representationsmiddag vid årskonferensen. Nu söker
Norrbottensteatern även bidrag för att anordna en lunch under konferensen.
Kansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Norrbottensteaterns
ansökan med motivering att Luleå kommun redan bidragit till
representationsmiddag.

Beslutsunderlag


Ansökan från Norrbottensteatern

Sofia Riström
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottensteatern
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-08-25

Tillfälliga boenden för studenter
Ärendenr 2015/1033-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Sammanfattning av ärendet
Handlingar till ärendet publiceras till läsplattor torsdagen den 27/8 kl. 16.00
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1 (1)
Ärendenr
2015/1033-00

