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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen  
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-10-06

 
2015/1288-00

Sofia Riström

Information om flyktingsituationen 
Ärendenr 2015/1288-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen ger en lägesrapport angående 
flyktingsituationen.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser, anmälda 2015-10-
12
Ärendenr 2015/1054-00

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
16-kommuners-
nätverket
2015-09-01

Inbjudan till 16-kommunerskonferensen 
Lidingö 22-23 oktober 2015

Kommunförbundet
Norrbotten
2015-09-01

Kommunakuten AB

SOFI, Samarbets-
Organisationen för 
Flykting- och Integra-
tionsfrågor

Sveriges Kommuner
Och Landsting

Inbjudan till länsträff för kommunalråd och 
kommunchefer
18-19 februari 2016

Juridik för kommunägda företag 
4 december 2015

Kraftsamling kring flyktingmottagning för att 
bemöta dagens utmaningar
22-23 oktober

Mänskliga Rättighetsdagarna
Göteborg 9-10 november 2015
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2015-09-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 72

Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden
Ärendenr 2015/10-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att anta 
reviderat reglemente för fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade (2014-12-15, § 275) att anta nytt 
huvudreglemente för Luleå kommun. Det beslutades även om nya 
reglementen för kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och 
byggnämnden. Med anledning av detta har fritidsförvaltningen tagit fram ett 
förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden. Detta ska antas av 
kommunfullmäktige. Förslaget till arbetsordning för utskott kan fastställas av 
fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Huvudreglementen innebär en gemensam beskrivning av de rutiner och 
regler som gäller för kommunens styrelse och nämnder. Fritidsnämndens 
reglemente kompletterades senast av kommunfullmäktige 2011-03-28, § 56. 
Den 24 mars 2010 föreslog fritidsnämnden en större omarbetning av 
reglementet, som inte fastställts av kommunfullmäktige. 

Utifrån fastställda underlag har fritidsförvaltningen tagit fram förslag till 
reviderat reglemente och en arbetsordning för fritidsnämnden. 
Verksamhetsområden som särskilt diskuterats är rollfördelning inom 
besöksnäring och turism, dialoger och relationer till civilsamhället samt 
samordning av ungdomsstrategiska frågor. Fritidsnämndens roll avseende 
bygdemedel är anpassade utifrån Riktlinjer för bidrag ur bygdemedel 
(KS 2010-12-06, § 239). Fritidsnämnden diskuterade revideringarna på 
planeringsdagarna 21 och 22 maj 2015.

Fritidsförvaltningen föreslår 2015-03-26 fritidsnämnden besluta att 
rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
fritidsnämnden.

Arbetsutskottet föreslår 2015-09-02, § 23 fritidsnämnden besluta att 
rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
fritidsnämnden.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2015-09-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Fritidsnämndens reglemente 
 Riktlinjer för bidrag ur bygdemedel (KS 2010-12-06, § 239)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 1 (3) 
Fritidsförvaltningen 2015-06-30 2015/10-80 
Verksamhetsstöd 
Susanne Sjölund 

FRITIDSNÄMNDENS REGLEMENTE 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Dokumentnamn 
Reglemente 

Fastställd 
 2015-XX-XX 

Giltighetstid 
2015-XX-XX – 2018-12-31 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef 

Senast reviderad   
KF 2011-03-28 § 56 

Beslutsinstans 
KF 

Dokument gäller för 
fritidsnämnden 
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LULEÅ KOMMUN    Dnr 2 (3) 
Fritidsförvaltningen    
Susanne Sjölund 

 
   

    
 

  
 

 Inledning  

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt 
huvudreglementet för kommunens nämnder, gäller detta reglemente för 
kommunstyrelsen.  

 
Detta reglemente träder i kraft den 1 november 2015 och ersätter tidigare 
reglemente fastställt av kommunfullmäktige (KF 2011-03-28 § 56).  
 
§ 1 Verksamhetsområde 

Fritidsnämnden har till uppgift att främja fritids- och turistverksamhet i 
kommunen samt arbeta för förverkligandet av kommunens 
fritidspolitiska mål.  
 
Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- 
och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. 
Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för 
alla i hela kommunen. 
 
Nämnden ska inom kommunen svara för att: 

• Utveckla och förvalta anläggningar, lokaler och mötesplatser för 
fritids- och turistverksamhet. 

• Söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för fritids- och 
turismverksamhet genom byggande och uthyrning.  

• Få till stånd ett effektivt användande samt besluta om upplåtelse 
av kommunens anläggningar för fritids- och turistverksamhet. 

• Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga samt se 
till att det finns förutsättningar för barn och unga att utöva och 
utveckla sina fritidsintressen.    

• Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess 
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor som 
gäller fritids- och turismverksamhet. 

• Samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och 
organisationer inom nämndens verksamhetsområde och stimulera 
deras arbete. 

• Fastställa bidragsnormer och fördela bidrag till föreningar, 
organisationer och enskilda inom nämndens verksamhetsområde. 

• Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som remitterats till 
nämnden.  
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LULEÅ KOMMUN    Dnr 3 (3) 
Fritidsförvaltningen    
Susanne Sjölund 

 
   

    
 

• Följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och till vederbörande 
myndighet framföra sina synpunkter.  

• Upphandla varor och tjänster inom nämndens 
verksamhetsområde.  

• Ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala 
lotterier i enlighet med lotterilagens bestämmelser  

• Agera kommunens remissorgan för yttrande till länsstyrelsen för 
bygdemedelsansökningar.   

 
§ 2 Personal 

Fritidsförvaltningen utgör nämndens stöd inom hela  
verksamhetsområdet och svarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och 
administrativ service. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-09-08

 
2015/1081

Göran Gabrielson

Målbild Norra hamn och Trekanten
Ärendenr 2015/1081

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna dokumentet ”Målbild Norra hamn och Trekanten”
2. ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Målbild 

Norra hamn och Trekanten. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013 den nya översiktsplanen med riktningar och 
sex program. I översiktsplanen anges ambitionen att utveckla 
Trekanten/Norra hamn-området exempelvis med ett torg eller en kombination 
av park och torg samt som en evenemangsplats kopplad till 
evenemangsstråket.
”Målbild Norra hamn och Trekanten” syftar till att samla kommunens 
förväntningar och krav på att lyfta området kring norra hamn. Den ska ses 
både som en målbild men också som en kravspecifikation och checklista för 
hela det omfattande arbete som kommer att ske innan omvandlingen av 
området är helt färdig. Den ska ge vägledning genom den formella 
planeringsprocessen vidare till projektering, byggande och drift. 

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, startat ett 
arbete med målet att utveckla Norra Hamn och Trekanten. Målet är ett nytt 
Norra hamn, en plats fylld av liv och rörelse, fylld av olika aktiviteter och 
trevligheter som gör att människor dras hit och dröjer sig kvar. Norra hamn 
används och fungerar under hela året och under stora delar av dygnet.

Dokumentet har tre huvuddelar. Den första delen är en beskrivning av de 
funktioner området kring norra hamn har idag, sedan den förväntan vi har på 
ett framtida norra hamn, själva målbilden. Därefter en konkretare beskrivning 
av omvandling av området del för del.

Efter att målbilden är antagen kommer dialogen med medborgarna och med 
intressenterna i området att fördjupas. Idéerna ska konkretisera i förslag på 
fysisk utformning. En plan för genomförandet tas fram där omvandlingen ska 
kunna genomföras fristående var för sig, till exempel Magasinsplatsen, 
Skeppsbrogatan eller Trekanten. Nya detaljplaner kommer att krävas för delar 
av området, till exempel Trekanten och kajområdet.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-09-08

 
2015/1081

Göran Gabrielson

Tidsperspektivet är att mindre åtgärder ska kunna göras genast medan den 
stora förändringen kan starta tidigast 2017/2018 och sedan pågå under en 
tioårsperiod.

Beslutsunderlag
 Målbild Norra hamn och Trekanten

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef
 

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsutvecklingskontoret
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• • • Målbild

Norra hamn och trekanten
2015-09-07
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Norra hamn är en viktig del av Luleås centrum. I området finns till exempel Kulturens hus, 
Norrbottensteatern och restauranger.  Området är en av centrums huvudentréer och en vik-
tig del i stadens utveckling. Norra hamn är idag präglat av bilism och möjligheterna att röra 
sig som gående eller cyklist i området är begränsade. Samtidigt är Norra hamn sommar-
tid Luleås starkaste nöjesområde med barer, restauranger och musik. Skeppsbrogatan och 
Namnlösa gatan är barriärer mot vattnet och Trekanten är en stor parkeringsplats. Fastighe-
terna som gränsar mot Skeppsbrogatan vänder sig bort från Norra hamn och de fasader som 
vetter mott vattnet upplevs i hög grad som baksidor.

Syfte
I detta dokument presenteras Luleå kommuns målbild för Norra hamn och vilka åtgärder 
som föreslås för att denna ska uppnås. Målbilden vill Luleå kommun uppnå under en tioårs-
period.

Dokumentet ska förtydliga de övergripande mål för området som finns i kommunens över-
siktsplan och ska användas som underlag vid det fortsatta arbetet med platsen.

Avgränsningar
De geografiska avgränsningarna för projektet framgår av kartbilden nedan. I området ingår 
inte Bodenvägen eller gång- och cykelvägen längs denna, däremot ingår kontakten med vatt-
net.

I dokumentet används namnet Norra hamn för hela området och används alltså för mål och 
förslag som rör helheten.

Inledning

4
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Översiktliga mål
I Luleås översiktsplan pekas Trekanten ut som en plats som ska utvecklas till ett torg eller 
en park för evenemang, kultur och stadsliv. Norra hamn och Trekanten är en del av evene-
mangsstråket från Norrbottensteatern, över Kulturens hus, till Luleå Energi Arena och bort 
till Coop Arena. Kopplingen mellan Norra och Södra hamn ska stärkas. Bodenvägen, Namn-
lösa gatan, Skeppsbrogatan och Rådstugatan pekas ut som huvudvägar genom centrum. 

Enligt den handlingsplan som tagits fram av kommunen för att förbättra luftkvaliteten i 
centrum ska en utredning göras med syfte att omforma trafiklösningarna och parkeringsplat-
serna i området för att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik. Utredningen ska till exempel 
avgöra om det går att ta bort körfält längs Namnlösa gatan och Skeppsbrogatan och om det 
är möjligt att omvandla Trekanten till en torgyta.

Norra hamn idag
Norra hamn-området består av flera delar, Trekanten, Norrbottensteatern, Kulturens hus, 
kajen och gatorna. Nedan presenteras deras funktion idag. 

I Trekantens sydöstra hörn finns en pumpstation. 

I bottenplanet på gallerian Strand finns en transformatorstation som Luleå energi är intresse-
rade av att placera ovan jord på Trekanten. 

Längs kajen finns ett pumphus för fjärrkyla. Från pumphuset leder en ledning 200 meter ut 
i viken. Enligt Luleå energi är det inte aktuellt med en ombyggnad eller flytt av pumphuset. 
På grund av ledningen är det förbjudet att ankra 20 meter öster om ledningen och 30 meter 
väster om ledningen. Det är dock möjligt att förankra en fast båt innanför detta område.

På Trekanten finns 145 parkeringsplatser. Vid parkeringsräkningen 2012 var 92 % av plat-
serna upptagna under maxtimmen (fredag klockan 13). Ofta är mer än 90 % av parkerings-
platserna upptagna under dagtid.

I Kulturens hus finns ett parkeringshus med 180 parkeringsplatser (blå cirkel). Vid parke-
ringsräkningen 2012 var 47 % av platserna upptagna under maxtimmen. Parkeringshuset i 
korsningen mellan Skeppsbrogatan och Nygatan (gul cirkel) har 128 parkeringsplatser. Vid 
parkeringsräkningen 2012 var 74 % av platserna upptagna under maxtimmen. Om parke-
ringsplatserna på Trekanten försvinner kommer det, enligt en utredning gjord 2015, totalt 
sett fortfarande finnas tillräckligt med parkeringsplatser i centrumkärnan. Dock kommer det 
att innebära ett underskott på den norra delen av centrum och risken finns för ökad trafik 
genom centrum då det kommer att finnas fler platser på centrums södra sida. En utredning 
från 2010 konstaterade att det vid större evenemang på Luleå Energi Arena finns för få par-
keringsplatser i närområdet.

Länstrafiken har en busshållplats längs Skeppsbrogatan. Hållplatsen är Länstrafikens tredje 
mest använda i centrum.

Hastigheten är begränsad till 40 kilometer i timmen på Skeppsbrogatan och Namnlösa gatan. 
På Smedjegatan är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen.

5
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Trafikmängderna en vardag var 2014 16 000 fordon på Skeppsbrogatan, 23 000 på Bodenvä-
gen, 5 500 på Smedjegatan och 10 000 på Rådstugatan. Den största delen av genomfartstra-
fiken i centrum sker mellan Bodenvägen och Bergnäsbron via Norra hamn. Gatorna i Norra 
hamn är de mest trafikerade i centrum.

Längs Strand-gallerian och Skeppsbrogatan finns flera infarter till parkeringsgarage och 
varuintag som alla ska vara möjliga att nå med motorfordon. Dessutom finns entréer till ett 
antal verksamheter.  

Vid Norrbottensteatern finns vintertid en ramp ner till isbanan. Dagens lösning har brister ur 
tillgänglighetssynpunkt.

Eftermiddags- och kvällssolen är en stor kvalitet i området sommartid.

Kajkonstruktionen längs Norra hamn är byggd 1986-87. Delen längs Skeppsbrogatan är 
spontad och förankrad i en ankarvägg 14,5 meter in från sponten. Förankringarna sitter 2,25 
meter under vägbanan. Kajen längs teatern och Namnlösa gatan sitter fast i en betongkonsol. 

Avtal om arrende finns tecknat med fyra båtar i Norra hamn. Skall avtalen förlängas efter 
2017 kan ny detaljplan krävas. Ytterliggare två platser finns iordningsställda med vatten, av-
lopp och el. 

Längs Skeppsbrogatan finns två lastfickor för av- och pålastning från de båtar som ligger för-
töjda längs kajen. Området runt Norrbottensteatern är allmän platsmark och detaljplanelagd 
som parkmark och gång- och cykelväg och det är därför inte tillåtet att köra där med motor-
fordon.

6
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Norra hamn är en plats fylld av liv och rörelse där människor dominerar över biltrafiken. 
Platsen används och fungerar under hela året och under stora delar av dygnet. I Norra hamn 
är en nära kontakt till vattnet på sommaren och till isen på vintern självklar. Genom vattnet 
är det möjligt att uppleva de skilda årstiderna, visuellt men också genom olika fysiska aktivi-
teter. 

Norra hamn är fylld av olika aktiviteter och trevligheter som gör att människor dras hit och 
dröjer sig kvar. Området och allt som äger rum här är tillgängligt för alla. Kulturen finns inte 
bara inomhus utan har flyttat ut så att luleåborna ännu enklare kan ta del av konst och kultur 
i olika former. I Norra hamn är många aktörer verksamma, både på land och i vattnet. De 
båtar som ligger förtöjda eller angör Norra hamn bidrar till det folkliv som råder längs kajen 
och till Luleå som kuststad. Vintertid lockar isen människor till promenad och skridskoåk-
ning, grillning och lek.

I Norra hamn ryms flera platser som tillsammans ger möjlighet till både aktivitet och av-
koppling. De olika delarna hänger samman och det är lätt att röra sig mellan dem. Platserna 
är flexibla och passar till många olika aktiviteter. De är anpassade till en mänsklig skala för 
att inte upplevas som tomma en vanlig vardag. 

Det är lätt att ta sig till Norra hamn oavsett om man färdas på land eller kommer med båt. 
Platsen är väl sammankopplad med resten av centrum, Gågatan ligger nära. Norra hamn och 
Södra hamn är förbundna med upplevelserika gångstråk. Norra hamn är en del av evene-
mangsstråket mellan Gültzauudden och Skutviken. Förutsättningarna för att ta sig hit med 
kollektivtrafik, med cykel eller till fots är bra. 

Målbild - Norra hamn år 2025
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Kajpromenaden ska förlängas längs Bodenvägen hela vägen till Munkeberg strand. 
Längs sträckan ska det finnas platser med kontakt med vattnet för gående att stanna 
till på. Längs delar av sträckan ska det vara möjligt för båtar att lägga till.

Nuvarande kajkonstruktion längs Bodenvägen, Namnlösa gatan, Skeppsbrogatan och 
teatern ska behållas.

Möjligheterna att komma ner till vattennivån ska förbättras, eventuellt genom att från 
kajen nå en flytande park/soldäck där man kan vistas, bada och umgås. 

En besöksbrygga för fritidsbåtar ska finnas norr om teatern. En vågbrytare behövs i 
Norra hamn för att förbättra möjligheterna för båtar att lägga till. Vågbrytaren kan 
kombineras med besöksbryggan. Det ska vara en flytbrygga och inte en pir.

Området ska utformas så att det är tydligt vilka delar som är privata och vilka som är 
allmänna. 

Anläggningarna i Norra hamn ska vara funktionella, arkitektoniskt välutformade, ha 
hög kvalitet och lång hållbarhet samt vara lätta att sköta och underhålla. 

Behovet av snötransporter ska minimeras, exempelvis genom markvärme och tillgång 
till lokala snöupplag. 

Det ska vara attraktivt att vistas i området under alla årstider. Under sommarmåna-
derna ska solen på eftermiddagar och kvällar tas till vara medan det vintertid är vik-
tigt hur belysningen används för att skapa stämning.

Fler verksamheter ska vända sig mot Norra hamn. Byggnaderna längs Skeppsbroga-
tan ska öppna upp sig och vara inbjudande även mot vattnet. 

Norra hamn ska utformas så att det är tillgängligt. Det ska vara lätt att hitta, förstå 
områdets funktioner, använda platserna och få information om vad som händer i om-
rådet.

Norra hamn ska fortsätta vara en del av promenadstråket runt centrumhalvön som 
ska vara tillgängligt och attraktivt under alla årstider. 

I området ska de olika platserna ges en spännande utformning som uppmuntrar till 
lek och kreativitet.

Smedjegatan ska knyta samman Norra hamn med Gågatan och vidare till Södra 
hamn. 

Norra hamn och Södra hamn är platser för vistelse och rekreation. Platsernas utform-
ning och de aktiviteter som de används till ska komplettera varandra för att skapa 
variation av offentliga platser i centrum.

Generellt för hela området

Kajpromenaden, vattnet och isen
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Det ska finnas minst en tydlig och tillgänglighetsanpassad angöring för gående till 
isbanan. Aktiviteter på isbanan och i anslutning till denna ska locka besökare i Norra 
hamn vintertid.

Pumphuset för fjärrkyla ska ses över för att utreda möjligheten att skapa något pu-
blikt, försäljning, glasskiosk eller annat.

Det ska vara möjligt för mindre turbåtstrafik uppströms älven, till exempel från Karls-
vik och Boden, att angöra kajen. 

Fiskebåtar ska kunna lägga till tillfälligt i Norra hamn för försäljning av fisk. 

Längs kajen ska båtar ligga förtöjda. Till båten kan finnas en ”brygga”, denna får inte 
vara allt för dominerande och ska vara utformad så att den inte skymmer utblicken 
mot vattnet från kajen. 

De fasta båtar som ligger förtöjda längs kajen ska rymma någon form av publik verk-
samhet som bidrar till ett ökat folkliv. 

Leveranser till båtarna längs kajen ska ske från lastficka längs Skeppsbrogatan eller 
från parkeringen på Norra Strandgatan. Tankning av båtar ska inte ske i Norra hamn.

Möjligheten att promenera längs kajen nedanför teatern ska förbättras. Kopplingarna 
till träkajen ska vara tillgängliga. 

Möjligheten till fasta tider för broöppning av Bergnäsbron sommartid för att större bå-
tar på ett enklare sätt ska kunna ta sig till Norra hamn ska utredas.

11
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Platsen ska få en ny utformning. Ytan ska vara mer hårdgjord än gröngjord. Platsen 
ska vara flexibel och samspela med verksamheterna runt om och exempelvis kunna 
användas för uteservering, sittplatser och försäljning. 

Det ska finnas flera anslutningar för gående till platsen. Ingångarna ska vara utfor-
made så att det är tydligt att de inte ska användas av motorfordon. Platsen ska också 
tydligt visa att den inte är menad för varuleveranser eller parkering av motorfordon.

Platsen ska rikta sig mot vattnet och ha en bra koppling till isbanan. 

Trekanten ska utformas som en allmän plats för aktiviteter året om. Trekanten ska 
vara en mötesplats och ett ”hängställe”. Trekantens yta ska vara mer hårdgjord än 
gröngjord. Utformningen ska möjliggöra plats för salutorg och det ska finnas utrym-
me att ställa upp en scen. På Trekanten ska det finnas tillgång till till exempel el för 
arrangemang.

Trekanten ska sträcka sig över Namnlösa gatan och Smedjegatan och fånga upp kajen 
och Kulturens hus. Trekanten, kajen, Kulturens hus och gatorna där emellan ska upp-
levas som en plats.

Pumpstationen ska vara kvar i samma läge som idag och ska kunna nås med motor-
fordon. Byggnaden ska få ett utseende som passar den nya platsen.

Transformatorstationen behålls i samma läge som idag. Transformatorstationen ska 
vara möjlig att nå med motorfordon.

Närmast Strand-gallerian ska det finnas utrymme för varutransporter till gallerian 
och anslutning med motorfordon till par-
keringshuset, transformatorstationen och 
pumpstationen. Dagens entréer ska vara 
tillgängliga även efter en ombyggnad.

Trekanten ska omformas till en allmän 
plats där inslaget av parkeringsplatser mi-
nimeras.

För att stärka torgets funktion på Trekan-
ten är ett tillskott av bebyggelse tänkbart. 
En sådan byggnad kan innehålla småska-
liga verksamheter, bör ha entréer åt flera 
håll och innehålla både kommersiell och 
kommunal service. 

Trekanten

Magasinsplatsen

12
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Gatorna
Namnlösa gatan och Smedjegatan ska få en utformning och trafikreglering som mins-
kar deras barriäreffekt och binder samman Trekanten med Kulturens hus och kajen. 

Skeppsbrogatan ska få en ny utformning som minskar barriäreffekten mot vattnet. För 
att öka möjligheten att njuta av solen och närheten till vattnet ska utrymmet för gåen-
de vara större på gatans norra sida än södra. Det ska finnas cykelbana på båda sidor 
av gatan, även över Trekanten för att cykelbanan längs Skeppsbrogatan inte ska bry-
tas. Gång- och cykelpassagerna över Skeppsbrogatan ska vara trafiksäkra. De varuin-
tag, garage och parkeringshus som finns längs Skeppsbrogatan ska vara åtkomliga för 
motorfordon. Längsgående parkeringsplatser är tänkbara.

Det ska bli enklare för gående och cyklister att ta sig mellan Storgatan och Norra hamn. 
Det ska vara lätt att förstå hur man ska ta sig och gatorna ska upplevas som trivsam-
ma.

Korsningen mellan Smedjegatan och Skeppsbrogatan ska få en ny utformning som 
prioriterar gående. 

Det ska gå att säkert korsa Bodenvägen norr om cirkulationsplatsen som gående och 
cyklist.

Tillräckligt med parkeringsplatser för cyklar ska finnas nära de stora målpunkterna.

Norra hamn är idag ett viktigt hållplatsläge för Länstrafiken. Plats för busshållplatser 
ska finnas och placeras med närhet till lokaltrafikens huvudhållplats på Smedjegatan.
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Genomförande
Efter att målbilden är antagen kommer dialogen med medborgarna och med intressenterna 
i området att fördjupas.  Idéerna ska konkretisera i förslag på fysisk utformning. En plan för 
genomförandet tas fram där omvandlingen ska kunna genomföras fristående var för sig, till 
exempel Magasinsplatsen, Skeppsbrogatan eller Trekanten. Nya detaljplaner kommer att 
krävas för delar av området, till exempel Trekanten och kajområdet.

Tidsperspektivet är att mindre åtgärder ska kunna göras genast medan den stora förändring-
en tidigast kan starta 2017 och sedan pågå under en tioårsperiod.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-09-28

 
2015/826-00

Sara Palmman

Strategi för jämställdhetsintegrering
Ärendenr 2015/826-00

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa strategin för 
jämställdhetsintegrering. Under 2016 ska samtliga nämnder och styrelser i 
Luleå kommuns majoritetsägda bolag påbörja arbetet med Artikel 6 (Bekämpa 
stereotyper) samt Artikel 9 (Jämställdhetsanalyser) enligt den europeiska 
deklarationen för jämställdhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25 § 45 att underteckna den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå. I och med undertecknandet har Luleå kommun förbundits 
till ett utökat åtagande när det gäller att integrera jämställdhetsfrågan i 
samtliga verksamheter. Den föreslagna Strategin för jämställdhetsintegrering 
innebär deklarationens artiklar kopplas ihop med kommunstyrelsens och 
nämndernas målområden.

Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av personal från 
kommunens olika förvaltningar. Dokumentet har därefter gått på remiss till 
samtliga förvaltningar, kontor, helägda bolag samt fackliga organisationer. De 
synpunkter som inkommit har beaktats och i de fall de funnits relevanta även 
inarbetats i strategin. 

 
Beslutsunderlag

 Strategi för jämställdhetsintegrering (bilaga)

Sara Palmman
Samhällsstrateg demokrati

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Förord

Jämställdhet berör alla. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa och 
demokrati. 

Luleå kommun ska verka för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet; 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. Det förutsätter lika rättigheter, samma möjligheter och samma skyldig-
heter inom livets alla områden. 

Luleå kommun ska arbeta för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska 
erbjudas likvärdig service. Vi ska arbeta för att makt och inflytande fördelas 
jämställt och att resurser fördelas likvärdigt. Luleåborna ska märka att vi är 
jämställdhetsmedvetna. Luleå kommun ska också vara en attraktiv arbets-
givare där likvärdiga anställningsförhållanden och villkor råder.

Luleå kommuns övergripande mål för jämställdhet återfinns i översiktsplan 
2013 i programmet ”Alla jämlika”:

Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och väl-
färd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

I och med undertecknandet av den europeiska jämställdhetsdeklarationen 
utvecklas och förstärks kommunens satsning på jämställdhetsintegrering, 
då kommunen förbundits att beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i 
politik, organisation och praktiskt handlande.

Samtliga länets 14 kommuner och Norrbottens läns landsting har antagit 
och skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Det gör Norr-
botten till ett unikt län i Sverige. 

Maritha Meethz
Kommunfullmäktiges ordförande
Luleå kommun
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Definition

Jämställdhet:
handlar om att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter och rättigheter.

Mångfald: 
handlar om att människor har lika vär-
de oavsett kön, etniskt och kulturellt 
ursprung, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning, funktions-
nedsättning, ålder och könsöverskri-
dande identitet eller uttryck.

Jämlikhet: 
är ett vidare begrepp. Det avser 
rättvisa förhållanden mellan alla 
individer i samhället och utgår från 
alla människors lika värde.
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Så här styrs Luleå kommun
För att lyckas med jämställdhetsarbetet måste det integreras i den dagliga 
verksamheten likväl som i det löpande beslutsfattandet. Dock behövs ett 
riktat strålkastarljus på frågan så att den inte riskerar att drunkna i helhet-
en. Även en medvetenhet om, och förståelse för hur, arbetet ska bedrivas är 
av stor betydelse för att en organisation ska kunna utveckla och förbättra 
jämställdheten. 

Styrmodellen
För att alla verksamheter ska arbeta åt samma håll har Luleå kommun ett 
utarbetat styrsystem där jämställdhetsfrågorna ingår.

I korthet innebär systemet att kommunen styrs från en gemensam vision, 
”Vision Luleå 2050”, och ett övergripande uppdrag som servicegivare och 
samhällsbyggare. Uppdraget i samhällsperspektivet är definierat genom 
fyra långsiktiga strategier, ”Riktningar till Vision Luleå 2050”, som i sin tur 
är konkretiserade i sex olika program. Tillsammans bildar riktningarna och 
programmen kommunens översiktsplan.  I program A, ”Alla Jämlika”, har 
fullmäktige fastställt det övergripande målet att Luleåborna är jämställda, 
har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i sam-
hällsutvecklingen.

Förutom samhällsperspektivet innehåller styrkortet perspektiven Medarbe-
tare, Ekonomi och Service. För att ta sig fram mot visionen fattar kommun-
styrelsen varje år i och med kommunstyrelsens styrkort, beslut om mål-
områden för de olika perspektiven. Alla förvaltningar och majoritetsägda 
bolag inom kommunen ska sedan utifrån dessa målområden sätta egna mål 
och planera aktiveter som leder till att KS styrkort uppfylls. 

Utöver fullmäktiges tydliga ställningstagande i Program A har även kom-
munstyrelsen fastställt att området jämställdhet ska beaktas i samtliga 
perspektiv.
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Vad styr jämställdhetsarbetet?
Att utveckla jämställdheten går inte av sig självt och för att föra frågan 
framåt finns lagar och överenskommelser som kommunen har att följa. 

Nationella mål
Riksdagen har beslutat att målsättningen för jämställdhetsarbetet är att:
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv

Det övergripande målet är indelat i fyra nationella delmål:

• Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha sam-
ma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma 
villkoren för beslutsfattande.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 
omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och poj-
kar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) anger att varje arbetsgivare ska ge-
nomföra aktiva åtgärder för att uppnå det nationella målet. Luleå kom-
muns personalkontor ansvarar för att upprätta och revidera övergripande 
jämställdhetsplaner utifrån kommunens ansvar som arbetsgivare. Sett ur 
KS styrkort ligger arbetet med jämställdhetsplanen närmast Medarbetar-
perspektivet.

Den europeiska jämställdhetsdeklarationen 
I och med undertecknandet av den europeiska deklarationen för jämställd-
hetsintegrering har Luleå kommun förbundits till ett utökat åtagande. 
Kommunen ska inte bara se på jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt 
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perspektiv utan även arbeta för att brukare, kunder och medborgare ska 
ges en jämställd service och möjlighet till inflytande. Kopplingen till KS 
styrkort som rör serviceperspektivet är tydlig. 

Prioriterade områden
Deklarationen för jämställdhetsintegrering omfattar sex principer som 
kopplas till 30 artiklar. Att jämställdhetsintegrera hela den kommunala 
verksamheten är ett långsiktigt arbete och målsättningen är att innan år 
2030 ska de artiklar som är av kommunövergripande karaktär under något 
år varit prioriterade. De artiklar som riktas till specifika förvaltningar ska 
målsättas och prioriteras inom respektive förvaltning.

Vilka artiklar från jämställdhetsdeklarationen som ska prioriteras ska 
framgå av planeringsförutsättningarna för nästkommande år. I linje med 
beslutade målområden för KS styrkort ska samtliga förvaltningar och 
majoritetsägda bolag inom Luleå kommun utarbeta egna mål och aktivite-
ter som ska uppnås och genomföras inom jämställdhetsområdet.
 
Inom de prioriterade artiklarna ska följande åtgärder göras inom alla för-
valtningar och bolag:

• Belysa och analysera kvinnors och mäns samt flickors och pojkars vill-
kor.

• Könsuppdela all individbaserad statistik, så långt det är möjligt.
• Utföra jämställdhetsanalyser i det ordinarie arbetet.
• Peka på förbättringsområden inom området för jämställdhetsintegre-

ring i verksamhetsplaner och budget.

Uppföljning ska ske kontinuerligt via gängse uppföljningsarbete. I sam-
band med årsredovisningen ska även en uppföljning av förbättringsarbetet 
ske via MakEQuality. Uppföljningen via MakEQuality görs med stöd av 
kommunens samordnande funktion för jämställdhetsfrågor.
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Vem ansvarar för jämställdheten?
Luleå kommuns medarbetare har ett eget ansvar för att inhämta kunska-
per om jämställdhet och att bidra till jämställhetsintegrering i det dagliga 
arbetet. Till stöd har medarbetarna sin närmaste chef som levandegör 
frågan bland annat via arbetsplatsträffar, i samverkansforum och i medar-
betarsamtal. Förvaltningschefer och bolagens VD har huvudansvaret för 
verksamheterna vilket innebär att de ansvarar för att mål och aktiviteter 
formuleras, genomförs och följs upp på verksamhetsnivå. Samtliga chefer 
har ett ansvar för planering, genomförande och uppföljning av förvaltning-
ens jämställdhetsintegering.

Kommunen styrs ytterst av förtroendevalda politiker vilket innebär att res-
pektive nämnd i den löpande uppföljningen även ska beakta jämställdhets-
arbetet inom sina ansvarsområden. Kommunstyrelsen har ett uppdrag att 
särskilt bevaka och driva jämställdhetsfrågorna inom kommunen och ska 
årligen följa upp hur jämställdhetsarbetet utvecklas inom Luleå kommun. 
Som kommunens högsta beslutande organ ligger det yttersta ansvaret för 
kommunens arbete med jämställdhetsintegrering på kommunfullmäktige. 
Fullmäktige är också det organ som beslutade att Luleå kommun skulle 
anslutas till den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Som stöd i arbetet med att integrera jämställdheten inom kommunens alla 
verksamheter ska en samordnande funktion finnas. Tjänstepersonen med 
det samordnande funktionsuppdraget leder och utvecklar kommunens 
arbete på en förvaltningsövergripande nivå.  I uppdraget ingår även att 
samordna arbetet med utbildning samt vara konsultativt stöd/strategisk 
rådgivare till kommunens verksamheter. Tjänstepersonen är Luleå kom-
muns representant i det regionala jämställdhetsarbetet.
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Så här gör vi
Jämställdhetsintegrering som strategi innebär ett varaktigt förändringsarbe-
te. Att det bedrivs systematiskt och långsiktigt är en tydlig framgångsfaktor 
när ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i en verksamhets beslutsfat-
tande, på samtliga nivåer. 

Jämställdhetsarbetet ska följa den struktur som finns för övrigt kvalitetsut-
vecklingsarbete inom Luleå kommun. I bifogad bilaga finns beskrivet hur 
detta ska ske. För att kartlägga och analysera en verksamhet ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv finns etablerade metoder. Inför starten av det systema-
tiska jämställdhetsarbetet ska varje förvaltning genomföra utbildningsin-
satser där ett metodstöd ingår. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för 
att ta fram ett utbildningspaket som kan användas på respektive förvalt-
ning. 
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Nationella mål & CEMR-deklaration

Här finns de nationella målen: www.regeringen.se - Regeringens politik, 
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, Jämställdhet, Mål, bud-
get och jämställdhet i siffror

Här finns CEMR-deklarationen: www.jamstall.nu - Om jämställdhet, 
Politik, CEMR-deklarationen

Strategi för jämställdhets-
integrering i Norrbotten 

Här finns strategin: www.lanssty-
relsen.se/norrbotten - Människa & 
samhälle, Jämställdhet,  Strategi för 
jämställdhetsintegrering

Luleå kommuns strategi 
för jämställdhets-
integrering

Detta dokument.

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter &
Kvinnokonventionen: The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Här finns FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: 
www.fn.se - Information om FN, Vad gör FN? FN:s arbete med mänskli-
ga rättigheter och demokrati, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna

Här finns kvinnokonventionen: www.unwomen.se - Kvinnors rättigheter, 
FNs Kvinnokonvention

Luleå kommuns arbete med jämställdhet 
refererar till, och samspelar med, följande 
mål och strategier:

37



11

Anpassa processer
och komplettera rutiner

Överensstämmelse
i förhållande till
mål och aktiviteter

Kundsynpunkter
Enkäter
Nyckeltal
Förbättringsförslag

Processer
Rutiner

Omvärldsanalys
Målsättning
Aktiviteter
Kontroller
Nivåer

Planering

Arbetssätt

Korrigering

Utvärdering/
Uppföljning

Hur ska vi gå till väga?
Jämställdhetsintegrering som strategi innebär ett varaktigt förändrings-
arbete och ska följa kommunens struktur för kvalitetsutveckling. Att det 
bedrivs systematiskt och långsiktigt är en tydlig framgångsfaktor när ett 
jämställdhetsperspektiv ska införlivas i en verksamhets beslutsfattande, på 
samtliga nivåer. 

Planering
Alla nämnder och styrelser ska prioritera egna förbättringsområden 
i verksamhetsplaneringen. Börja med att kartlägga och förstå 
hur det ser ut. Utgå från de prioriterade artiklarna i 
den europeiska deklarationen för jämställdhet 
och bedöm verksamhetens förutsättningar 
och nuläge. Nuläget ska årligen pre-
senteras för nämnder och styrelser. 
Ta fram könsuppdelad statistik, 
mätningar och annat som ger en 
tydligare bild av förbättrings-
områden. Utifrån de priori-
terade förbättringsområdena 
formulera mål och aktiviteter i 
den ordinarie verksamhetspla-
neringen. 

Arbetssätt
Säkerställ med enhetligt be-
skrivna processer och styrande 
dokument vad som ska göras, 
vem som ska göra det och när 
det ska göras. Jämställdhets-
analyser ska vara en naturlig 
del i Luleå kommuns samtliga 
verksamheter.

Bilaga 1
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Utvärdering/Uppföljning
Uppföljning görs av mål, indikatorer och planerade aktiviteter. Detta bör 
kombineras med att undersöka vilka effekter som aktiviteterna medfört och 
hur de bidragit till måluppfyllelse ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Uppföljning kan även göras genom att studera resultat/utfall från olika 
typer av mätningar.  Avrapportering ska ske till nämnd och styrelse.

Korrigering 
Att löpande se över och revidera verksamhetens processer och rutiner är en 
viktig del i det ständiga förbättringsarbetet. Lärandet utgör ett stöd för att 
analysera förutsättningarna, följa utvecklingen, kritiskt granska verksam-
heten och kommunicera erfarenheter. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-09-03

 
2014/1133-008

Ullacarin Palm

Samhällsutvecklingskontortes yttrande över motion om 
könsneutrala toaletter och omklädningsrum. 
Ärendenr 2014/1133-008

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontors förslag 
till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar åt 
stadsbyggnadsnämnden att leda och samordna arbetet. I uppdraget ingår att 
säkerställa att tillräckliga resurser finns med i kommande budgetplanering. 
Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med organisationer och berörda 
förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg Rättvisepartiet har lämnat en motion med följande förslag:
-kommunala verksamheter, skolor och fritidsanläggningar inventeras 
avseende könsneutrala toaletter och möjlighet till könsneutrala 
omklädningsrum
-att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt tillse att 
könsneutrala omklädningsrum finns i alla kommunala verksamheter, skolor 
och fritidsanläggningar
-att alla nya kommunala verksamheter, om inte speciella skäl föreligger, till 
största del installerar könsneutrala toaletter och ger möjlighet till könsneutrala 
omklädningsrum som alternativ till de könsseparerade.

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontors yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har samrått med fritidsförvaltningen, miljö- och 
byggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, barn och 
utbildningsförvaltningen samt tillväxtkontoret. Samtliga av de tillfrågade 
förvaltningarna är positiva till att genom enkla praktiska förändringar ge 
människor mer lika förutsättningar till ett bra liv och en god hälsa. Luleå 
kommuns övergripande arbete för öppenhet och mångfald harmonierar väl 
med motionens intentioner varför kommunledningsförvaltningens 
samhällsutvecklingskontor föreslår bifalla motionen. 

Den grundläggande hörnstenen i motionen är samhällets starka sociala 
uppdelning i två kön och dess förutsatta attraktion till varandra; 
heteronormen. För de som inte följer normen för vad som anses manligt och 
kvinnligt blir det en ständig kamp att leva i dagens samhälle.
Kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och faktiskt 
våld är de troligaste orsakerna till den psykiska ohälsan bland homo-, 
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bisexuella och transpersoner enligt rapporter från Statens folkhälsoinstitut och 
Ungdomsstyrelsen. Speciellt utsatta är transpersoner som har svårast att passa 
in i något av facken. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en 
otrygg plats för dessa ungdomar. Här pekar motionären på relativt enkla 
lösningar som könsneutrala toaletter och möjlighet till könsneutralt 
omklädningsrum, förändringar som kan underlätta vardagen för många.

Definition av begrepp:
Könsneutral toalett: Toaletter som inte är indelade för flickor, pojkar, kvinnor 
och män. 
Könsneutralt omklädningsrum: Här finns möjlighet att använda två modeller 
a)möjlighet att byta om och duscha i låsta omklädningsrum som inte är 
indelade för flickor och pojkar, kvinnor eller män. 
b)enskilt omklädningsrum samt omklädningsrum som inte är indelat men där 
det också finns möjlighet till avskildhet som exempelvis 
omklädningsbås/hytter och duschar med duschdraperi. 
Heteronormen: Föreställningen att alla är heterosexuella och att detta är det 
självklara och önskvärda sättet att leva. En av utgångspunkterna är att det 
endast finns två kön, män och kvinnor, samt förväntningar om kvinnlighet 
och manlighet som varandras motsatser och komplement. Heteronormativitet 
handlar om makt. Den som tillhör den heterosexuella normen har privilegiet 
att vara något mer än sin sexuella läggning och har även makten att bedöma 
vad som är annorlunda och icke önskvärt. De som överskrider gränser för 
heterosexualitet uppfattas som avvikande.
Transpersoner
Transpersoner ett paraplybegrepp för de personer som bryter mot normer 
kring kön och könsidentitet. Man kan vara transperson på många sätt. 
Exempel på sätt att vara transperson på kan vara:
• Transvestit – person som ibland eller alltid, helt eller delvis, iklär sig  
    eller använder sig av ett annat köns kläder och/eller andra attribut.
• Transsexuell - person vars könsidentitet inte stämmer överens med 
    det juridiska kön man tilldelades vid födseln. Ofta vill man både 
    byta juridiskt kön och korrigera kroppen med exempelvis hormoner 
    och/eller kirurgi.
• Inter- och transgenderpersoner - personer som definierar sig bortom 
    kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna.
 
Tillgänglighet
Information, lokaler och verksamheter anpassas så att alla kan ta del av dem, 
oavsett funktionsförmåga.

Inventering
Ett nödvändigt första steg för Luleå kommun är inventering av könsneutrala 
toaletter och tillgången till enskilda omklädningsrum i kommunala 
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verksamheter. En inventering som beskriver vilka toaletter som är 
könsneutrala och vilka som enkelt kan göras om till det. Inventeringen bör 
göras i Luleå kommuns kommande tillgänglighetsdatabas (TD.2) som ger 
möjlighet för Luleås innevånare att själva avgöra vilka toaletter och 
omklädningsrum som är tillgängliga att använda. 
Könsneutrala toaletter och omklädningsrum tangerar frågan om 
omklädningsrum för särskilda grupper (ex ledsagare och brukare av olika 
kön) och skolklasser (lärare av motsatt kön eller önskan om avskildhet från 
allmänhet) och arbetet med inventering föreslås omfatta även dessa gruppers 
behov. Inventering och handlingsplanen bör därför även omfatta förbättring 
av tillgängligheten för enskilda grupper, inte bara utifrån könsneutrala 
toaletter och omklädningsrum.
Tillgänglighet, könsneutrala toaletter och omklädningsrum bör beaktas vid 
planerade om/tillbyggnader samt nybyggnation.

Handlingsplan
Inventeringen bör även ge information om brister som finns för att därefter 
utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder. Motionens tre att-satser 
berör ca 200 byggnader, undantagna de förhyrda, och innebär självklart 
kostnader. En handlingsplan medför kostnader som måste vägas mot andra  
investeringar/reinvesteringar. Det är viktigt att en budget fastställs 
tillsammans med handlingsplanen. Handlingsplanen bör även omfatta 
förbättring av tillgängligheten, inte bara utifrån könsneutrala toaletter och 
omklädningsrum.
Samhällsutvecklingskontoret anser att ingen förändring ska göras i befintliga 
toaletter med förrum utan det ska enbart beaktas vid nybyggnation och inte 
tas med i inventering/åtgärdsplan. 
Barn-och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att inventeringen sker i nära 
samråd med berörd rektor och att elevråd involveras i arbetet. 
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen hanterar frågan regelbundet i sina verksamheter och 
försöker möjliggöra det när det går. Fritidsförvaltningen ansvarar för 
inventering inom egna ansvarsområden, skärgård och friluftsläggningar.
Miljö och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att frågan främst berör 
stadsbyggnadsförvaltningen och fritidsförvaltningen vilka förvaltar och 
initierar nybyggnationer, tillbyggnader samt ombyggnationer inom det 
kommunala fastighetsbeståndet. Miljö och byggnadsförvaltningen anser att 
förändring till könsneutrala toaletter och omklädningsrum bör beaktas vid 
planerade om/tillbyggnader samt nybyggnationer.   Miljö- och 
byggnadsförvaltningen ska i sin prövning av bygglov säkerställa att de 
offentliga lokalerna är tillgängliga och användbara för vissa 
funktionsnedsättningar som nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt 
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hörsel och så vidare men kraven innefattar inte könsneutrala toaletter och 
omklädningsrum. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan vara delaktiga i 
framtagandet av projekteringsanvisningar och liknande för att säkerställa att 
de offentliga lokalerna fungerar för alla så att ingen grupp mäniskor 
diskrimineras och att alla kan ta del av det utbud av aktiviteter som finns i 
Luleå kommun.

Stadsbyggnadsförvaltningen
I Stadsbyggnadsförvaltingens uppdrag ingår att förvalta, initiera 
nybyggnationer, tillbyggnader samt ombyggnationer inom det kommunala 
fastighetsbeståndet och blir i egenskap av fastighetsägare ansvarig för 
inventering. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att inventeringen av könsneutrala toaletter 
och könsneutrala omklädesrum bör utföras samtidigt. Förvaltningen föreslår 
att inventeringen och utredningen inte bara ska genomföras i skolor och 
fritidsanläggningar utan bör omfatta samtliga kommunala fastigheter. Arbetet 
bör ske i projektform med extern konsult där kostnaden beräknas till 3-4 mkr. 
Arbetet finansieras via investeringsäskande för genomförande under 2017. De 
åtgärder som kan komma att utföras som konsekvens av inventeringen ska 
sedan prioriteras utifrån ambitionsnivå samt genomföras under 2018 och 
framåt som en del i investeringsbudgeten för detta och kommande år.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser vidare att innan befintliga skyltar som 
anger kön tas bort bör man ta i beaktande om andra grupper kan uppleva det 
som besvärande att använda toaletter som är avsedda för både för män och 
för kvinnor. 

Tidsramar: Startdatum avgör stadsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
 Motion från Jonas Brännberg om könsneutrala toaletter och 

omklädningsrum (bilaga)

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag
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Motion om könsneutrala toaletter och omklädningsrum
En grundläggande hörnsten i både kvinnoförtryck och diskriminering av HBTQ-personer är samhällets 
starka sociala uppdelning i två kön och dess förutsatta attraktion till varandra (”heteronormen”). Det 
kan ses i allt från att flickor förväntas gilla rosa medan pojkar ska gilla blått till en extremt 
könsuppdelad arbetsmarknad. För de som inte följer normen vad gäller attraktion och/eller inte kan 
eller vill sorteras in de snäva fack för vad som anses manligt och kvinnligt blir det en ständig kamp att 
leva i dagens samhälle. 

Speciellt utsatta är transpersoner som har svårast att passa in i något av ”facken”. Resultatet är bland 
annat att transpersoner har sämre hälsa än befolkningen i stort, men också i jämförelse med andra 
HBTQ-personer. Ett problem för transpersoner som borde vara relativt enkelt att åtgärda är bristen på
könsneutrala toaletter. I många fall finns inga praktiska orsaker till könsseparerade toaletter som 
skapar problem för människor som inte känner att de passar in i uppdelningen. Dessutom förstärker 
könsseparerade toaletter bilden av att män och kvinnor är väsen helt skiljda från varandra. I det flesta
fall ser toaletterna likadana ut. Om det till exempel finns gemensamma ”förrum” utanför toaletterna 
som gör att framförallt kvinnor kan känna sig otrygga om toaletterna är gemensamma måste det 
förstås tas hänsyn till. Eventuella förändringar bör ske i diskussion med de berörda – så höjs också 
medvetenheten om dessa frågor. 

Samma problem finns när det gäller omklädningsrum i skolor, sporthallar osv. Här är problemet inte 
lika enkelt att lösa. På de skolor som tänkt på saken (till exempel södra Latin i Stockholm) har de 
oftast ordnat ett litet extra omklädningsrum där en kan byta om ensam. Det kan också användas av 
de som av andra skäl, till exempel religiösa skäl eller att de har en assistent av motsatt kön, inte kan 
byta om med andra.

Våra förslag handlar om enkla praktiska förändringar för att ge människor mer lika förutsättningar till 
ett bra liv och en god hälsa.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

- Att alla kommunala verksamheter inventeras vad gäller könsneutrala toaletter.

- Att kommunala skolor och fritidsanläggningar inventeras vad gäller möjlighet till ett 
könsneutralt omklädningsrum (t ex enligt ovanstående exempel)

- Att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt se till att det finns könsneutrala 
toaletter i kommunens alla verksamheter.

- Att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt se till att det finns könsneutrala 
omklädningsrum på kommunala skolor och fritidsanläggningar. 

- Att alla nya kommunala verksamheter, om inte speciella skäl föreligger, till största del 
installerar könsneutrala toaletter och ger möjlighet till könsneutrala omklädningsrum som 
alternativ till de könsseparerade.

Jonas Brännberg

Rättvisepartiet Socialisterna
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-08-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 132

Medborgarförslag om ekologiska odlingar på förskolor, 
skolor och äldreboenden
Ärendenr 2015/408-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att

1. avstyrka medborgarförslag 1 om att förskolor, skolor och äldreboenden får 
stöd för att ha ekologisk odling på sina gårdar. 

2. avstyrka medborgarförslag 2 om att Luleå kommun arbetar för att i större 
omfattning ge odlingsbar mark till människor som vill börja odla på egen 
hand för stadsnära odlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 184, att överlämna 
medborgarförslaget  till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till 
stadsbyggnadsförvaltningen (då stadsbyggnadskontoret) för yttrande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avstyrka medborgarförslag 1 och 2.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Förslagsställare 1 föreslår att förskolor, skolor och äldreboenden får stöd för 
att ha ekologisk odling på sina gårdar. Det skulle öka förståelsen för näring, 
klimat och kost samt hälsa och välmående. Att se egen mat växa från frö till 
bord är en värdefull erfarenhet och de ekologiska produkterna skulle öka i 
måltiderna för barn och äldre. Förslaget är en möjlighet för Luleå kommun att 
bidra till att minska klimatförändringarna. 

Stadsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget, eftersom möjligheten till odling 
redan finns.

Förslagsställare 2 föreslår att Luleå kommun arbetar för att i större omfattning 
ge odlingsbar mark till människor, som vill börja odla på egen hand, för 
stadsnära odlingar. Förslaget är en möjlighet för Luleå kommun att bidra till 
att minska klimatförändringarna.
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Stadsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget, eftersom kommunen inte kan ge 
mark till enskilda människor. Odling för enskilt bruk tillåts inte på allmän 
plats. Det är idag möjligt för föreningar att ingå avtal med kommunen
om odling. 

Beslut om tillåtelse tas i varje enskilt fall, med hänsyn till mervärde, 
omgivning, markens beskaffenhet etc. Möjligheter finns också att mot avgift 
odla på odlingslotter på kommunens kvartersmark för allmänna ändamål

Beskrivning av ärendet
Förslag 1. Kommunala förskolor, skolor respektive äldreboende ligger på 
kommunal kvartersmark/fastighet. Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning 
Fastigheter hyr ut och förvaltar kvartersmarkens byggnader och utemiljö, på 
uppdrag av kommunala verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen 
respektive socialförvaltningen bestämmer om de vill odla, som en del av 
pedagogiken/vården eller för produktion/konsumtion. Möjligheten att odla i 
liten skala finns redan. Ansvaret ligger på verksamheten och elevers samt 
föräldrars frivilliga insatser, särskilt sommartid. Odling i stor skala kan 
behöva regleras i detaljplan.

Förslag 2. Allmän platsmark, område som sköts genom 
Stadsbyggnadsförvaltningen, ska vara öppen för alla, vara tillgänglig och 
upplevas som trygg och säker. Exempelvis är parker är avsedda för 
gemensamma behov. De får inte upplåtas permanent för enskild verksamhet 
som odling, men det är möjligt att anordna odling som har tillfällig karaktär 
eller odlingsverksamhet öppen för alla. Det krävs en förening/organisation, 
som ansvarar för odlingen och skötseln av området. Ett avtal ska finnas 
mellan stadsbyggnadsförvaltningen och föreningen. Regler för allmän plats 
och lokala ordningsstadgan ska följas. Aktiviteter och odlingar ska skapa 
mervärden som fler upplevelser och höjd attraktivitet. Odlingar ska placeras 
och utformas med stor hänsyn till sin omgivning och ska berika stadsmiljön. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör på uppdrag av samhällsutvecklingskontoret 
en fördjupning av översiktsplanen, i vilken framtida markanvändning för 
grönområden, dagvattenhantering och dricksvatten samt avloppsvatten (VA) 
redovisas. Odlingsmöjligheter ingår och kontakter kommer att tas med 
berörda föreningar. 

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-26 
Medborgarförslag 2014-09-20 från Sofia Larsson respektive Bror Kajsajuntti 
(bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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 Stadsbyggnadsnämnden 2015-08-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 129

Medborgarförslag om utomhusgym vid Hälsans stig som 
även passar funktionshindrade
Ärendenr 2015/143-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 122, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har sedan remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
tillstyrka medborgarförslaget.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Ted Isaksson föreslår i medborgarförlag 2014-06-16 att ett utomhusgym som 
passar även barn, äldre och funktionshindrade byggs vid Hälsans stig. Det 
finns många olika typer av utomhusgym, både i trä och metall. 
Förbipasserande skulle kunna nyttja de hälsofrämjande aktiviteterna. En bra 
plats för ett utegym med handikappanpassning skulle kunna vara intill det 
nuvarande utegymmet för 0-100.

Vid området runt Skurholmsfjärden där Hälsans stig är belägen pågår det 
mellan 2014-2017 ett omfattande arbete med nya vatten och avloppsledningar. 
Här kommer även befintliga strandområden park- och naturmark att byggas 
om och nya tillskapas. Vid Lulsundskanalen kommer olika platser för lek och 
andra aktiviter att anläggas bland annat ett utegym. Frågan som 
förslagsställaren lyfter att anpassa ett utegym för funktionshindrade kan 
arbetas in i det pågående arbetet och vid de föreslagna aktivitetsplatserna. 
Exakt vilka delar som ska monteras dit och var ska fastställas under hösten 
2015. Frågan har utretts i samråd med fritidsförvaltningen.
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-15
Förslagsställarens bilaga med exempel på utrustning
Medborgarförslag från Ted Isaksson (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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FRÅN

LULEÅ KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
Förnamn: Ted

Efternamn: Isaksson

Adress: Genvägen 16E

Postadress: 974 36, Luleå  

Telefon: 070-333 74 83

E-post: Ted.i@bredband.net

FÖRSLAG OCH MOTIVERING   Presentera här ditt förslag. Motivera gärna 
varför och hur förslaget ska genomföras. Behöver du mer utrymme kan du bifoga 
separat bilaga. 

Jag skulle vilja ge ett förslag på uteaktiviteter gällande Hälsans stig. Mitt 
medborgarförslag grundar
 sig i ett utomhusgym som passar alla. Barn, unga, äldre, funktionshindrade 
(handikappanpassat).
Jag tycker det är viktigt med något som passar alla. Alla förbipasserande skall kunna 
nyttja dessa 
aktiviteter och hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom tycker jag det passar ypperligt 
att vi blir bättre 
på att anpassa även träning och hälsa för de som sitter i rullstol eller har andra 
funktionshinder.
Intresset för utomhusgym är stort i dagens samhälle, där utomhusaktiviteter, hälsa 
och välmående 
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har exploderat senaste åren. Tänk att kunna passa på att träna några pass när man 
går/springer 
sin motionsrunda. Det är idag väldigt många som nyttjar Hälsans stig och det kunde 
vara ännu fler 
om där fanns fler aktiviteter. En bra plats för ett utegym med handikappanpassning 
skulle vara att 
man bygger ihop det med det nuvarande "utegymmet" för 65+. Då kan alla nyttja 
den platsen då 
den ligger på en redan bra plats, ca 200 meter från den välkända "ankdammen" mot 
skurholmsfjärden. Det finns många olika utomhusgym, både i trä och metall. Det 
koncept jag har 
tittat på är nästan helt underhållsfritt och dels ganska enkla maskiner och övningar, 
robust och 
slagtåligt men samtidigt modernt och fint och skulle passa området och Hälsans stig 
väldigt bra. Jag bifogar information och bilder på maskinparken/maskinerna, även 
de maskiner som är anpassade för 
funktionshinder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum 2014-05-14

Underskrift: Ted Isaksson (har skickat underskriften med vanlig post)

Luleå kommun, 971 85 Luleå • tel: 0920-45 30 00, fax 0920-136 88 • 
www.lulea.se
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1109-042

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om elitsponsring 
för 2015-2016 BC Luleå.
Ärendenr 2015/1109-042

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå 300 000 kr i elitsponsring till BC Luleå för säsongen 2015-2016 i 
utbyte mot exponeringsytor, 

2. medel anvisas från marknadsföringsanslaget, 
3. avtal gällande elitsponsring upprättas med Tillväxtkontoret. 

Sammanfattning av ärendet
BC Luleå ansöker om 300 000 kr i elitsponsring för säsongen 2015-
2016 i utbyte mot exponeringsytor, och medel anvisas från 
marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
BC Luleå är Basketligans mest framgångsrika klubb med sju SM-guld. 
Föreningen har också Basketligans högsta publiksnitt under de senaste åren. 
BC Luleå ansöker om 300 000 kr i elitsponsring för säsongen 2015-
2016 i utbyte mot följande exponeringsytor.

 Exponering på matchdräkt (hemma och bortaställ).  
 Halvsidesannons i LF Baskets matchprogram.   
 Banner på LF Baskets webbsida. 
 Exponering på LED-skylt (32m).
 Matchsponsor semifinal.

Tillväxt kontoret föreslår att medel anvisas från marknadsföringsanslaget. 
Exponeringsytorna ska vara i paritet med elitsponsringens belopp och 
överenskommas i avtal med Tillväxtkontoret.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring BC Luleå. 

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå.

Beslutet skickas till
BC Luleå
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1109-042

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
rets förslag till beslut

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1132-042

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om elitsponsring 
för herrlaget Luleå Hockey 2015-2016
Ärendenr 2015/1132-042

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå 300 000 kr i elitsponsring till herrlaget Luleå Hockey för 
säsongen 2015-2016 i utbyte mot exponeringsytor,

2. medel anvisas från marknadsföringsanslaget,
3. avtal gällande elitsponsring upprättas med tillväxtkontoret. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå Hockey har inkommit med en ansökan gällande största möjliga belopp 
till elitsponsring för säsongen 2015-2016 för herrlaget Luleå Hockey. Luleå 
Hockey erbjuder exponeringsytor som motprestation och medel anvisas från 
marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå Hockey arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå och är ett av Luleå 
absolut starkaste varumärken. Luleå Hockey erbjuder följande 
exponeringsytor som motprestation och medel anvisas från 
marknadsföringsanslaget:

 Exponering på digital sarg (4m) på sidan som exponeras i 
TV-sändning.

 Exponering på 11st digitala displayer som finns över 
trappuppgångar.

 Helsidesannons i Luleå Hockeys matchprogram.
 Stor exponering på mediakuben.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring Luleå Hockey 2015-2016.
 Beslut KF 2015-01-26. 

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå

Beslutet skickas till
Luleå Hockey
Tillväxtkontoret
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Utvecklingskontoret 2015-09-28

 
2015/1163-042

Karl-Henrik Dagman

Yttrande om ansökan om elitbidrag 2015-2016 Luleå Basket
Ärendenr 2015/1163-042

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå 300 000 kr i elitsponsring till Luleå Basket för säsongen 2015-2016 
i utbyte mot exponeringsytor, 

2. medel anvisas från marknadsföringsanslaget, 
3. avtal gällande elitsponsring upprättas med tillväxtkontoret. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket ansöker om 300 000 kr i elitsponsring för säsongen 
2015-2016 i utbyte mot exponeringsytor, och medel anvisas från 
marknadsföringsanslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå Basket ansöker om 300 000 kr i elitsponsring för säsongen 2015-2016 i 
utbyte mot följande exponeringsytor.

 Exponering på matchlinne
 Exponering Luleå Energi arena, 55 m led-skylt. 
 Banner på Luleå Baskets webbsida.
 Spelarsponsor Asia Boyd. 
 Helsidesannons i Luleå Baskets matchprogram.
 Exponering digital skylt.

Tillväxtkontoret föreslår att medel anvisas från marknadsföringsanslaget

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring Luleå Basket

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå.

Beslutet skickas till
Emelie Lundqvist Luleå Basket
emelie.lundqvist@luleabasket.com
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1133-042

Karl-Henrik Dagman

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om elitsponsring 
2015-2016 för damlaget Luleå Hockey/MSSK
Ärendenr 2015/1133-042

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anslå 300 000 kr i elitsponsring till damlaget Luleå Hockey (MSSK) för 
säsongen 2015-2016 i utbyte mot exponeringsytor,

2. medel för säsongen 2015-2016 anvisas från kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda utgifter,

3. från och med säsongen 2016-2017 beaktas elitsponsringen till damlaget 
Luleå Hockey/MSSK i strategisk plan och budget,

4. avtal ska upprättas med tillväxtkontoret.

Sammanfattning av ärendet
Damhockey Luleå Hockey/MSSK ansöker om största möjliga belopp till 
elitsponsring för säsongen 2015-2016. Luleå Hockey erbjuder exponeringsytor 
som motprestation. Medel för sponsringen anvisas från kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda utgifter. Från och med säsongen 2016-2017 beaktas 
elitsponsringen till damlaget Luleå Hockey/MSSK i strategisk plan och 
budget.

Beskrivning av ärendet
Luleå Hockey arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå. Luleå 
Hockey är ett av Luleå absolut starkaste varumärken. Från och 
med denna säsong har Luleå hockey ett elitlag inom Riksserien 
(högsta serien för damhockey i Sverige). Detta är en kraftfull 
satsning på tjejerna i Luleå och i Norrbotten. Laget kommer under 
serien att spela 18 hemmamatcher, 13 matcher i Luleå och 5 i Piteå. 
Luleå Hockey erbjuder följande exponeringsytor som 
motprestation till elitsponsringen:

- Exponering på digital sarg (4m) på sidan som exponeras i TV-
sändning. 

- Exponering på framsida matchställ.
- Digital exponering i arenan.
- Helsidesannons i Luleå Hockeys matchprogram.
- Stor exponering på Mediakuben.

Medel för sponsringen anvisas från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda utgifter. Från och med säsongen 2016-2017 beaktas 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1133-042

Karl-Henrik Dagman

elitsponsringen till damlaget Luleå Hockey/MSSK i strategisk plan och 
budget.

Beslutsunderlag
 Ansökan om elitsponsring Luleå Hockey 2015-2016.

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå.

Beslutet skickas till
Luleå Hockey
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-29

 
2015/1250-14

Maria Bergman

Ansökan om finansiering av förstudie Masterplan Luleå 
Science Park 
Ärendenr 2015/1250-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anslå 50 tkr till förstudie Masterplan Luleå Science Park 2015,
2. medel tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om 50 tkr för att ta fram en visionsplan för 
kommande Masterplan Luleå Science Park. Övriga medfinansiärer är Diös 
Fastigheter AB, Akademiska Hus och Luleå Näringsliv AB. Projektets budget 
är 300 tkr. 

Maria Bergman
 

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1209-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
projektet BD Songwriters
Ärendenr 2015/1209-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 80 tkr utöver de 20 tkr som 
redan anslagits till projektet BD Songwriters. Medel anvisas från anslaget för 
EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
BD-pop ansöker om 100 tkr till projektet BD Songwriters. BD-pop inkom med 
en ansökan för detta projekt 2015-01-16 och kommunstyrelsens arbetsutskott 
fattade 2015-02-23 beslut om att anslå 20 tkr till projektet. Tillväxtkontoret som 
beredde ärendet tolkade ansökan som att BD-pop ansökte om 20 tkr från 
Luleå kommun, men BD-pop avsåg att söka 20 tkr per artist som är från Luleå. 
I den nu inkomna ansökan har det tydliggjorts att det är totalt 100 tkr för fem 
artister från Luleå som söks.

I projektet ska 10 låtskrivare och producenter från länet ges särskilda 
förutsättningar att utvecklas och nå kanaler för nationella och internationella 
affärer. I projektet ges deltagarna coachning, co-writers, artistkopplingar, 
kunskap, inspiration, nätverk samt kanaler till marknaden. Genom projektet 
får BD-pop möjlighet att göra en spjutspetssatsning för att lyfta norrbottniska 
låtskrivare och producenter som bolaget inte kan göra inom ramen för den 
ordinarie verksamheten. Projektperioden är 2014-04-15 – 2016-04-14. 
Finansiering söks från Norrbottens läns landsting (600 tkr), Länsstyrelsen i 
Norrbotten (600 tkr), Sparbanken Nord/Musikverket (200 tkr), kommuner 
(20 tkr per artist). Dessutom går BD-pop in med 700 tkr och deltagaravgifter 
inbringar 50 tkr.

Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommun går in med ytterligare 80 tkr så att 
det blir 20 tkr för varje artist som är bosatt i Luleå. Detta mot bakgrund av att 
det är en prioriterad bransch och att regionala organisationer tar ett stort 
ansvar för finansieringen. Tillväxtkontoret beklagar den sneda 
könsfördelningen av artister i projektet och framför allt när det gäller Luleå. I 
projektet finns det 10 artister varav 7 är män och 3 kvinnor.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av BD-pop Songwriters, bilaga
 Beslut KSAU 2015-02-23
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-09-28

 
2015/1209-14

Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
BD-pop
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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  Projektansökan 
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Ansökan	  till	  Luleå	  Kommun	  
	  
BD	  Pop	  ansöker	  här	  med	  om	  100	  tkr	  till	  projektet	  BD	  Songwriters	  från	  Luleå	  Kommun.	  	  	  
I	  projektet	  ingår	  fem	  deltagare	  från	  Luleå;	  Lars	  Söderberg,	  Olle	  Nyman,	  Martin	  Pokka,	  
Tomas	  Bäcklund	  och	  Josef	  Tallenhed.	  Den	  sökta	  summan	  baseras	  på	  antal	  deltagare	  från	  
varje	  kommun.	  
	  
Projektsummering	  
	  
Svensk	  musikexport	  är	  på	  tillväxt.	  En	  betydande	  gren	  i	  näringen	  är	  låtskrivare	  och	  
producenter	  som	  de	  senaste	  åren	  rönt	  stora	  framgångar	  på	  internationella	  marknader.	  
Här	  finns	  en	  stor	  utvecklingspotential	  och	  det	  globala	  fönstret	  står	  öppet	  för	  fler	  att	  
etablera	  sig	  på	  marknaden.	  	  
	  
Detta	  projekt	  rustar	  deltagarna	  med	  kunskap,	  kontakter	  och	  marknadsintroduktion	  
vilket	  skall	  sätta	  Norrbottens	  på	  den	  internationella	  kartan	  vad	  gäller	  låtskrivning	  och	  
musikproduktion.	  Satsningen	  skall	  bidra	  till	  att	  skapa	  tillväxt	  i	  regionen	  med	  hjälp	  av	  
expanderande	  KKN-‐företag	  och	  därigenom	  agera	  utifrån	  de	  uppställda	  tillväxtplanerna	  i	  
regionen.	  
	  
	  
BD	  Pop	  
	  
BD	  Pop	  är	  ett	  utvecklingsbolag	  för	  populärmusik	  från	  Norrbotten,	  ett	  resurs-‐	  och	  
produktionscentrum	  med	  uppgift	  att	  stödja	  det	  fria	  musiklivet	  såsom	  regionala	  artister	  
och	  musikproduktioner,	  stärka	  musikbranschens	  utveckling,	  stimulera	  tillväxt	  av	  
kulturella	  näringar	  och	  därmed	  öka	  länets	  attraktionskraft.	  
	  
BD	  Pop	  gör	  detta	  genom	  att	  medverka	  till	  musikproduktioner	  med	  kunskaper	  och	  
kontakter,	  personella	  och	  ekonomiska	  insatser,	  som	  utvecklingsstöd	  och	  
samproduktioner.	  Samt	  genom	  att	  medverka	  i	  projekt,	  nätverk	  och	  skapa	  kontakter	  
nationellt	  och	  internationellt.	  
	  
BD	  Pop	  är	  en	  föregångare	  i	  Musiksverige.	  Det	  finns	  ingen	  liknande	  verksamhet,	  där	  en	  
region	  eller	  kommun	  stödjer	  det	  så	  kallade	  fria	  musiklivet	  som	  näring.	  Idag	  ses	  BD	  Pop	  
som	  förebild	  i	  landet	  och	  ett	  flertal	  regioner	  tittar	  på	  möjligheten	  att	  starta	  något	  
liknande.	  
	  
Som	  pionjär	  på	  området	  har	  BD	  Pop	  sökt	  nya	  vägar	  och	  utvecklat	  egna	  metoder	  för	  att	  
höja	  den	  professionella	  nivån	  och	  stödja	  branschens	  utveckling.	  Inspiration	  har	  bland	  
annat	  hämtats	  från	  Filmpool	  Nord	  som	  har	  gjort	  motsvarande	  resa	  med	  den	  regionala	  
filmbranschen.	  
	  
BD	  Pop	  har	  hittills	  fokuserat	  på	  musikerna/artisterna	  och	  deras	  möjligheter	  att	  nå	  en	  
större	  publik	  genom	  inspelningar	  och	  turnéer,	  nationellt	  och	  internationellt.	  Förutom	  
inspelningar	  har	  insatserna	  även	  omfattat	  promotion	  och	  management,	  inklusive	  
tekniker,	  producenter	  och	  andra	  yrkesfunktioner	  runt	  artisterna.	  
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I	  likhet	  med	  Filmpool	  Nord	  har	  BD	  Pop	  identifierat	  ett	  grundläggande	  behov	  för	  
kulturnäringens	  framtida	  tillväxt.	  På	  samma	  sätta	  som	  man	  på	  filmområdet	  stödjer	  
författare	  för	  att	  få	  fram	  nya	  berättelser	  och	  manus,	  vill	  BD	  Pop	  stödja	  kompositörer	  och	  
textförfattare,	  för	  att	  utveckla	  och	  bredda	  den	  regionala	  musikbranschen.	  
	  
BD	  Songwriters	  är	  ett	  innovationsprojekt.	  
	  
	  
Projekttid	  
	  
Projektet	  startar	  2014-‐04-‐15	  och	  avslutas	  2016-‐04-‐14	  
	  
	  
Bakgrund	  
	  
Musikbranschen	  är	  en	  del	  av	  de	  växande	  kreativa	  näringarna.	  Sverige	  är	  ett	  ledande	  land	  
inom	  musikexport	  och	  har	  ett	  betydande	  inflytande	  inom	  den	  populärmusikaliska	  
musikbranschen.	  Mest	  framgång	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  skördats	  inom	  låtskrivande	  
och	  produktion.	  Max	  Martin,	  Dennis	  Pop,	  Avicii,	  Redone,	  Andreas	  Carlsson	  och	  Anders	  
Bagge,	  Swedish	  House	  Mafia	  är	  bara	  några	  av	  de	  låtskrivare	  och	  producenter	  som	  försett	  
världsartister	  som	  Celine	  Dion,	  Britney	  Spears,	  Madonna,	  Lady	  Gaga	  och	  Backstreet	  Boys	  
med	  hits.	  Dessutom	  är	  Sverige	  representerade	  i	  nästan	  alla	  de	  medverkande	  länderna	  i	  
Eurovision	  Song	  Contests	  olika	  regionala	  deltävlingar	  genom	  låtmaterial	  och	  
produktioner.	  
Sverige	  är	  ett	  eftertraktat	  land	  vad	  gäller	  låtskrivare	  och	  producenter	  och	  dörren	  står	  
öppen	  för	  fler	  att	  kliva	  in	  i	  denna	  exportbransch.	  
	  
BD	  Pop	  har	  de	  senaste	  åren	  byggt	  en	  grogrund	  för	  populärmusik	  i	  Norrbotten	  och	  
skapat	  förutsättningar	  för	  band	  och	  artister	  att	  utvecklas.	  Nu	  vill	  vi	  genom	  detta	  
spjutspetsprojekt	  ge	  länets	  talangfulla	  låtskrivare	  möjlighet	  att	  komma	  in	  på	  en	  global	  
marknad	  i	  musikbranschen.	  
	  
Tillväxtverket	  släppte	  våren	  2013	  rapporten	  ”Musikbranschen	  i	  siffror”	  med	  anledning	  
av	  att	  den	  kreativa	  sektorn,	  liksom	  de	  offentliga	  strukturer	  som	  främjar	  sektorn,	  
behöver	  faktaunderlag,	  så	  att	  relevanta	  utvecklingsinsatser	  kan	  formas	  som	  ytterligare	  
stärker	  musikkulturens	  position.	  Den	  svenska	  musikbranschen	  omsatte	  drygt	  6,3	  
miljarder	  kronor	  2011,	  vilket	  motsvarar	  en	  ökning	  på	  4	  procent	  jämfört	  med	  året	  innan.	  
Siffran	  inkluderar	  försäljning	  både	  på	  den	  inhemska	  marknaden	  och	  exportmarknaden.	  	  

	  
Mål	  
	  
De	  kortsiktiga	  målen	  är:	  
	  

-‐ Att	  ge	  låtskrivare	  och	  producenter	  från	  länet	  möjlighet	  att	  utvecklas	  och	  nå	  
kanaler	  för	  nationella	  och	  internationella	  affärer	  

-‐ Skapa	  nya	  arbetstillfällen	  genom	  att	  öppna	  upp	  en	  ny	  marknad	  
-‐ Att	  ge	  deltagarna	  möjlighet	  att	  skriva	  avtal	  med	  nationella	  eller	  internationella	  

musikförlag	  
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De	  långsiktiga	  målen	  är:	  
	  

-‐ Att	  skapa	  tillväxt	  i	  regionen	  med	  hjälp	  av	  expanderande	  KKN-‐företag	  
-‐ Att	  skapa	  nationella	  och	  internationella	  framgångar	  som	  föder	  nya	  bolag	  och	  

kreatörer	  i	  branschen	  
-‐ Att	  bygga	  en	  modell	  som	  gör	  Norrbotten	  till	  en	  föregångsregion	  	  
-‐ Att	  agera	  utifrån	  de	  uppställda	  målen	  i	  tillväxtplaner,	  bl.a	  RUS	  

	  
	  
Deltagare	  
	  
Projektet	  kommer	  att	  ha	  totalt	  10	  deltagare	  från	  länet	  under	  de	  två	  projektåren.	  
Deltagarna	  kommer	  att	  väljas	  ut	  utifrån	  kunskap,	  talang	  och	  ambition.	  Urvalet	  kommer	  
att	  göras	  av	  en	  sammansatt	  uttagningskommitté	  bestående	  av	  representanter	  från	  BD	  
Pop,	  från	  den	  nationella	  musikbranschen	  samt	  projektledningen.	  Deltagarna	  kommer	  att	  
få	  lämna	  in	  arbetsprover	  i	  form	  av	  tidigare	  skapad	  musik	  samt	  intervjuas	  individuellt.	  
Projektet	  strävar	  efter	  att	  nå	  en	  genrebredd	  och	  kommer	  därför	  prioritera	  detta	  i	  
urvalet.	  
	  
	  
Projektmodell	  
	  
Deltagarna	  i	  projektet	  kommer	  under	  projektperioden	  rustas	  för	  att	  nå	  en	  nationell	  och	  
internationell	  marknad	  genom	  följande	  steg:	  
	  

	  
	  
UTVECKLING	  
Projektet	  skall	  utveckla	  deltagarnas	  hantverk	  i	  låtskrivande	  genom	  aktiviteterna	  nedan.	  
Deltagarnas	  aktiviteter	  kommer	  individanpassas	  till	  stor	  del	  för	  att	  ge	  så	  stor	  
deltagarnytta	  som	  möjligt	  och	  därigenom	  ett	  så	  lyckat	  projektresultat	  som	  möjligt.	  
	  	  
Coaching	  
Deltagarna	  kommer	  genom	  olika	  coachningsaktiviteter	  ges	  handledning	  i	  hantverket.	  
Coacherna	  kommer	  bestå	  av	  etablerade	  låtskrivare	  och	  förläggare	  från	  Sverige,	  USA,	  
England,	  Tyskland	  och	  Frankrike.	  
	  
Co-‐writers	  
Deltagarna	  kommer	  att	  kopplas	  ihop	  med	  andra	  låtskrivare,	  nationella	  och	  
internationella,	  för	  att	  skriva	  tillsammans.	  Detta	  är	  ett	  etablerat	  sätt	  att	  arbeta	  som	  
låtskrivare,	  framförallt	  internationellt.	  Arbetssättet	  gör	  att	  kontaktytorna	  ökar	  och	  
därmed	  så	  ökar	  exponeringen	  mot	  förlag	  och	  artister.	  Detta	  kommer	  göras	  både	  genom	  
att	  bjuda	  andra	  låtskrivare	  till	  Sverige	  och	  Norrbotten	  samt	  att	  deltagarna	  åker	  till	  	  

UTVECKLING	   NÄTVERK	   MARKNAD	  
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Artistkopplingar	  
Deltagarna	  kommer	  att	  kopplas	  ihop	  med	  artister	  för	  att	  få	  erfarenhet	  och	  kunskap	  av	  
att	  arbeta	  mer	  ”på	  uppdrag”	  av	  en	  extern	  part.	  Att	  arbeta	  på	  detta	  sätt	  är	  vanligt	  på	  en	  
högre	  nivå	  där	  artisterna	  ofta	  vill	  delta	  i	  processen,	  även	  om	  de	  inte	  skriver	  musiken.	  
	  
Seminarier	  
Ett	  antal	  seminarier	  kommer	  att	  anordnas	  där	  samtliga	  deltagare	  i	  projektet	  deltar.	  
Dessa	  seminarier	  skall	  förmedla	  kunskap	  och	  inspiration.	  
	  
Arbetsgrupp	  
Projektet	  skall	  skapa	  en	  stark	  arbetsgrupp	  där	  deltagarna	  dels	  skriver	  låtar,	  dels	  
producerar	  demoinspelningar	  tydliga	  och	  professionella	  nog	  för	  internationella	  förlag,	  
artister	  och	  skivbolag	  
	  
	  
NÄTVERK	  
Deltagarna	  kommer	  genom	  en	  direktkoppling	  av	  projektledningen	  sammanföras	  med	  
nyckelpersoner	  i	  musikbranschen	  så	  som	  musikbolag,	  musikjuridiska	  personer	  samt	  
intresseorganisationer	  för	  musik.	  Detta	  både	  nationellt	  och	  internationellt.	  Genom	  att	  
träffa	  andra	  låtskrivare	  från	  andra	  länder	  skapas	  också	  större	  kontaktytor.	  
	  
	  
MARKNAD	  
Deltagarna	  kommer	  genom	  projektet	  att	  få	  en	  gräddfil	  in	  till	  marknaden	  dels	  genom	  de	  
utvecklingsaktiviteter	  som	  görs	  och	  också	  genom	  ett	  advisory	  board	  som	  kommer	  
kopplas	  till	  projektet.	  Denna	  gruppering	  kommer	  bestå	  av	  betydande	  aktörer	  från	  
musikbranschen	  och	  skall	  ge	  projektet	  stöd	  i	  form	  av	  kunskap	  och	  kontakter.	  Deltagarna	  
får	  genom	  detta	  en	  direktkontakt	  in	  till	  marknaden	  som	  är	  unik.	  Uppsidan	  för	  de	  
deltagande	  aktörerna	  i	  detta	  advisory	  board	  är	  att	  de	  får	  möjlighet,	  före	  alla	  andra,	  att	  
knyta	  åt	  sig	  deltagarna	  från	  projektet	  till	  sitt	  respektive	  musikbolag.	  
	  
	  
Samarbetspartners	  
	  
Projektet	  kommer	  att	  knyta	  an	  nationella	  och	  internationella	  samarbetspartners	  inom	  
musikbranschen.	  Detta	  för	  att	  kunna	  genomföra	  de	  utförandeplanen	  samt	  aktiviteter	  
som	  är	  uppställda.	  Dessa	  är:	  
	  

-‐ Musikhögskolan	  i	  Piteå	  som	  blir	  en	  viktig	  samarbetspartner	  vad	  gäller	  kunskap,	  
studios	  och	  kontaktytor.	  

-‐ Svenska	  förlag	  som	  kan	  förmedla	  nationella	  co-‐writers	  ex	  Universal,	  Peermusic,	  
Sony/ATV,	  Ten	  Songs,	  Mars	  Music.	  

-‐ Internationella	  förlag	  som	  kan	  förmedla	  artister	  och	  co-‐writers	  i	  andra	  länder	  ex	  
Universal,	  Peermusic,	  DHM,	  Ten	  Songs,	  Still	  Working	  Music	  m.fl.	  

-‐ Skivbolag	  som	  kan	  förmedla	  artister	  och	  band	  som	  deltagarna	  kan	  jobba	  med	  
Ex.	  Universal,	  Sony	  ATV,	  Warner	  Music	  och	  BMG.	  

-‐ Låtskrivare	  som	  t.ex:	  Tommy	  Lee	  James	  (One	  Direction,	  Celine	  Dion,	  Taylor	  Swift,	  
Tim	  McGraw),	  Christian	  Waltz	  (Veronica	  Maggio,	  Bo	  Kaspers	  Orkester),	  Femke	  
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Weidema	  (Ten	  Things	  I	  Hate	  About	  You	  –	  TV	  Score),	  Niklas	  Jarl	  (Westlife,	  ESC),	  
Noonie	  Bao	  (Avici),	  Lisa	  Miskowsky	  

-‐ STIM,	  ASCAP	  och	  BMI	  (världens	  tre	  största	  rättighetsorganisationer	  för	  musik)	  
	  
Dessa	  kontakter	  finns	  redan	  nu	  upparbetade	  i	  projektledningen	  och	  behöver	  endast	  
aktiveras	  vid	  projektstarten.	  
	  
	  
Transnationella	  samarbeten	  
	  
Projektet	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  att	  skapa	  internationella	  kontakter	  och	  samarbeten	  för	  att	  
öppna	  upp	  en	  exportmarknad	  för	  deltagarna.	  De	  länder	  som	  projektet	  kommer	  arbeta	  
mot	  vad	  gäller	  samarbeten	  är	  Tyskland,	  England,	  Norge,	  USA	  och	  Frankrike,	  vilka	  är	  de	  
största	  marknaderna	  för	  svensk	  musikexport.	  Dessa	  samarbeten	  kommer	  framförallt	  
bestå	  i	  co-‐writings	  och	  förlagskontakter	  där	  både	  projektdeltagarna	  kommer	  resa	  ut	  till	  
andra	  marknader	  samt	  att	  projektet	  bjuder	  in	  internationella	  aktörer	  till	  Norrbotten.	  
Dessa	  transnationella	  kontakter	  finns	  till	  stor	  del	  redan	  upparbetade	  i	  projektledningen.	  
	  
	  
Aktivitetsplan	  
	  
Aktivitet	   Komprimerad	  beskrivning	   Start	   Slut	  
Projektets	  start	  och	  slut	   	  	   2014-‐04-‐15	   2016-‐04-‐14	  
Upprättande	  av	  projektledning	  
och	  styrgrupp	  

	  	   2014-‐04-‐15	   2014-‐04-‐25	  

Förfina	  och	  vidareutveckla	  
projektmodellen	  

	  	   2014-‐04-‐26	   2014-‐05-‐05	  

Rekrytering	  och	  urval	  av	  
deltagare	  

	  	   2014-‐05-‐06	   2014-‐05-‐31	  

Sammansättning	  av	  advisory	  
board	  

	  	   2014-‐05-‐10	   2014-‐05-‐31	  

Uppstartsträff	  med	  samtliga	  
projektdeltagare	  

	  	   2014-‐06-‐01	   2014-‐06-‐02	  

Seminarium	   	  	   2014-‐06-‐15	   2014-‐06-‐16	  
Individuellt	  anpassade	  
coashingaktiviteter	  

	  	   2014-‐06-‐17	   2016-‐03-‐15	  

Individuellt	  anpassade	  co-‐writes	   	  	   2014-‐06-‐17	   2016-‐03-‐15	  
Seminarium	   	  	   2014-‐12-‐15	   2014-‐12-‐16	  
Seminarium	   	  	   2015-‐03-‐01	   2015-‐03-‐02	  
Delredovisning	  och	  
vidareutveckling	  av	  
projektmodellen	  

	  	   2015-‐03-‐03	   2015-‐03-‐15	  

Seminarium	   	  	   2015-‐05-‐15	   2015-‐05-‐16	  
Seminarium	   	  	   2015-‐11-‐15	   2015-‐11-‐16	  
Avslutningsseminarium	   	  	   2016-‐03-‐15	   2016-‐03-‐16	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

75



  Projektansökan 
 

 7 

Slutredovisning	   	  	   2016-‐04-‐01	   2016-‐04-‐15	  
4	  
	  
	  
Framgångsfaktorer	  
	  
För	  att	  nå	  de	  uppställda	  projektmålen	  har	  följande	  framgångsfaktorer	  identifierats:	  
	  

-‐ En	  noggrann	  urvalsprocess	  av	  deltagare	  av	  en	  kompetent	  urvalskommitté	  
-‐ Deltagare	  med	  hög	  ambition	  och	  rätt	  kunskap	  
-‐ Att	  få	  med	  ”rätt”	  aktörer	  till	  advisory	  board	  och	  coachning	  
-‐ Att	  få	  med	  samarbetsparners	  av	  hög	  dignitet,	  både	  nationellt	  och	  internationellt	  
-‐ En	  professionell	  projektledning	  

	  
	  
Jämställdhet	  
	  
Musikbranschen	  är	  en	  traditionstyngd	  bransch	  där	  männen	  allt	  som	  oftast	  har	  rollen	  
som	  låtskrivare	  och	  producent.	  Detta	  vill	  vi	  ändra	  på	  genom	  att	  ha	  som	  mål	  att	  minst	  
30%	  av	  deltagarna	  i	  projektet	  ska	  vara	  kvinnor.	  Eftersom	  basvärdet	  i	  branschen	  i	  
princip	  är	  noll	  behöver	  projektet	  göra	  riktade	  insatser	  i	  rekryteringsprocessen	  av	  
deltagare	  för	  at	  nå	  denna	  målsättning.	  Vi	  kommer	  även	  arbeta	  för	  att	  anlita	  så	  många	  
kvinnliga	  coacher	  och	  seminarieledare	  som	  möjligt.	  Ambitionen	  är	  25%.	  Vi	  vill	  vara	  
föregångare	  i	  denna	  fråga.	  
	  
	  
Särskiljning	  från	  ordinarie	  verksamhet	  
	  
BD	  Pop	  skall	  verka	  för	  att	  stimulera	  musikbranschen	  i	  länet.	  Verksamheten	  bygger	  på	  
samproduktioner,	  inkubatorverksamhet,	  support	  och	  nätverksbyggande.	  BD	  
Songwriters	  är	  ett	  riktat	  spjutspetsprojekt	  för	  att	  lyfta	  Norrbottniska	  låtskrivare	  och	  
producenter	  mot	  en	  internationell	  marknad	  dit	  dörren	  står	  öppen	  på	  grund	  av	  nationens	  
senaste	  års	  framgångar.	  Detta	  är	  ett	  område	  som	  BD	  Pop	  inte	  arbetar	  med	  idag	  men	  vi	  
ser	  att	  detta	  sannolikt	  blir	  en	  ordinarie	  verksamhet	  efter	  projektets	  slut	  då	  modell,	  
process	  och	  kontaktnät	  byggts	  upp.	  
	  
	  
Uppföljning/	  utvärdering	  
	  
Projektet	  kommer	  att	  ha	  en	  löpande	  uppföljning	  med	  utvärderingspunkter	  varje	  kvartal	  
där	  projektet	  mäts	  mot	  uppställda	  mål	  genom	  deltagaruppföljning	  och	  uppnådda	  
resultat.	  Vid	  projektets	  slut	  kommer	  en	  större	  utvärdering	  göras	  som	  kommer	  
publiceras	  på	  projektägarens	  hemsida	  samt	  i	  tryckt	  form	  till	  finansiärer	  och	  
samarbetspartners.	  
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Vad	  händer	  efter	  projektet	  slut	  
	  
Efter	  projektets	  slut	  kommer	  det	  framarbetade	  resultatet	  och	  projektmodellen	  att	  
användas	  för	  att	  implementera	  projektets	  vidareutveckling	  i	  BD	  Pops	  ordinarier	  
verksamhet.	  
	  
Budget	  
	  
Kostnader totalt     Summa 
Lönekostnader     260000 
Externa tjänster     920000 
Materialkostnader     40000 
Reskostnader     740000 
Övriga kostnader     390000 
        
Total projektkostnad SEK: 0   2350000 

    
    Finansiering totalt Antal SEK Summa 
Norrbottens Läns Landsting     600000 
Länsstyrelsen I Norrbotten     600000 
Sparbanken Nord/ Musikverket     200 000 
BD Pop     700000 
Deltagaravgifter 10 5 000 50000 
Kommunfinansiering 10 20000 200000 
Totalt:     2350000 

    Lönekostnader Antal  Kostnad Summa 
Administration 1 1 100000 
Projektkoordinering 1 1 160000 
      0 
      0 
Totalt:     260000 

    Externa tjänster spec. Antal  Kostnad Summa 
Projektledning, DO Music  1100 700 770000 
Seminarieledare 10 5 000 50000 
Advisory board 2   100000 
      0 
Totalt:     920000 

    
    Materialkostnader spec. Antal Kostnad Summa 
Materialkostnader 2 20000 40000 
      0 
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Totalt:     40000 

    
    Resekostnader spec. Antal  Kostnad Summa 
Resa och logi projektorganisation 2 80 000 160000 
Resa och logi deltagare 20 20000 400000 
Resa och logi advisory board 4 20000 80000 
Resa och logi co-writes till BD, 
internationella 4 20000 80000 
Resa och logi co-writes till BD, nationella 4 5000 20000 
Totalt:     740000 

    
    Övrigakostnader Antal Kostnad Summa 
Marknadsföring 2 20 000 40000 
Övriga kostnader 2 10 000 20000 
Studiokostnader 120 2 500 300000 
Musikkostnader ej musikhögskolan 1 30 000 30000 
Totalt:     390000 
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Ansvarig
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Förfrågningsunderlag

2015-07-01

UpphandlingUpphandlande organisation

Luleå kommun Livsmedel

Lena Andersson KLF 2015/846

Sista anbudsdag: 2015-08-24  23:59

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen

Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

Texten innehåller sekretessbelagd information
 

 

 

 

 

 

1. Allmänna föreskrifter

1.1 Att lämna anbud

1.1.1 Inledning

Luleå kommuns inköpsavdelning inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerade. Luleå 

kommun benämns nedan som köparen och anbudsgivare som säljaren. Luleå kommun 

ligger i Norrbottens län och har ca 75 000 invånare. Kommunkoncernen består av Luleå 

kommun och Luleå kommunföretag AB. Koncernen har ca 7 000 anställda och upphandlar 

årligen varor och tjänster för ca 1 200 Mkr. Inköpsverksamheten samordnas inom 

kommunkoncernen genom inköpsavdelningen.

1.1.2 Säljarens organisationsnummer

Säljaren ska ange sitt organisationsnummer. Om säljaren avser att använda 

underleverantörer för fullföljandet av uppdraget/leveransen ska säljaren även ange 

organisationsnummer för dessa. 

 

Utländska företag ska bifoga motsvarande registreringsnummer i form av intyg eller 

certifikat som har utfärdats av behörig myndighet i det land de är registrerade.

Ange organisationsnummer: (Fritextsvar)

1.1.3 Sista dag för att ställa frågor om upphandlingen

Säljarens eventuella frågor gällande denna upphandling ska ställas via aktuell internetlänk som 

framgår av upphandlingsannonsen. Köparens aktuella upphandlingsannonser finns på 

www.lulea.se/upphandling        

 

Frågor som inkommer på annat sätt kommer inte att besvaras.

 

Sista dag för att ställa frågor om upphandlingen är 2015-08-14

1.1.4 Sista anbudsdag

Anbudet ska vara inkommet senast klockan 23:59 sista anbudsdag. Sista dag för inlämnande 

av anbud är 2015-08-24
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1.1.5 Anbud bindande

Säljaren förbinder sig att under anbudets giltighetstid på begäran av köparen underteckna 

upphandlingskontrakt (avtal) i enlighet med angivet anbud och vad som överenskommits vid 

eventuella förhandlingar med köparen.    

 

Anbud ska vara bindande till och med: 2015-12-31

1.1.6 Omfattning

Upphandlingen gäller köparens behov av livsmedel till förskolor, skolor, särskilda boenden, 

restauranger, boenden för ensamkommande flyktingbarn mfl samt under 

avtalstiden tillkommande enheter.

 

Statistik för perioden 2013-01-01 till och med 2013-12-31, visade att köparen köpte varor 

för ca 25 miljoner svenska kronor, vilket ska ses som ett riktvärde, och ska i detta fall inte 

anses som ett garanterat inköpsvärde.        

                                                                  

Leverans ska kunna ske successivt under avtalsperioden. 

                                                       

                                                       

Detaljerat behov och omfattning framgår av delen Anbudsspecifikation, bilaga 1.

                                                       

Eventuella uppgifter som verkar riktade mot speciella varumärken eller fabrikat är enbart 

tänkta som referens. Ni är välkomna att offerera likvärdiga produkter. Köparen förbehåller 

sig dock rätten att avgöra likvärdheten.

           

Köparen förbehåller sig rätten att under avtalstiden köpa lokalproducerade säsongsprodukter 

som ekologisk potatis, ekologiska morötter, ekologiskt vitkål mm från 

komplementleverantör. Dessa säsongsprodukter kommer inte att täcka köparens hela 

årsbehov, utan resterande kvantiteter och sortiment kommer att avropas från 

delleverantör av Färskt frukt och grönsakers rabatterade sortiment på Årstalistan samt 

delleverantör av färsk potatis.

 

Anbud kan lämnas på en eller flera varukorgar. Varje varukorg kommer att utvärderas var 

för sig.

 

De anbud som innehåller det lägsta priset kommer att antas som huvudleverantör och/eller 

delleverantör.       

       

Om säljaren har lämnat anbud som huvud- och delleverantör men endast blir antagen som 

delleverantör finns möjlighet att tacka nej till vunnen varukorg. Säljare nummer två antas 

som leverantör för den varukorgen.       

       

Säljaren ska ange sådan reservation i anbudet. Om säljaren inte angett en reservation finns 

inte möjlighet att avsäga sig tilldelad varukorg.                                           

                                                       

Köparen har för avsikt att teckna avtal med en säljare per varukorg 1-12. För varukorg 13 

kommer köparen att teckna avtal med flera säljare.

 

Varukorg 1 Huvudsortiment 

Anbud ska lämnas på minst 85% av de artiklar som anges i Varukorg 1 Huvudsortiment, d v 

s minst 717 artiklar.

   

Varukorg 2 Färsk korv

Anbud ska lämnas på minst 75% av de artiklar som anges i Varukorg 2 Färsk korv, d v s 
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minst 6 artiklar.

 

Varukorg 3 Fryst korv

Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 3 Fryst korv.

 

Varukorg 4 Färsk köttfärs

Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 4 Färsk köttfärs.

 

Varukorg 5 Fryst köttfärs

Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 5 Fryst köttfärs.

 

Varukorg 6 Fryst fisk

Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 6 Fryst fisk.

 

Varukorg 7 Smörgåspålägg

Anbud ska lämnas på minst 85% av de artiklar som anges i varukorg 7 Smörgåspålägg, d v 

s minst 11 artiklar. 

               

Varukorg 8 Dressing

Anbud ska lämnas på 100%  av de artiklar som anges i Varukorg 8 Dressing. 

               

Varukorg 9 Ägg

Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som ingår i Varukorg 9 Ägg.

  

Varukorg 10 Potatis

Anbud ska lämnas på 100% av de artiklar som anges i Varukorg 10 Potatis.

 

Varukorg 11 Färsk frukt och grönsaker

Anbud ska lämnas i form av en (1) rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans prislista.  

 

Varukorg 12 Kioskvaror

Anbud ska lämnas i form av en (1) rabattsats för kioskvaror som godis, dryck och snacks.

   

Varukorg 13 Komplementleverantör av färsk frukt och grönsaker samt färsk potatis

Denna varukorg är avsedd för säljare som inte kan leverera kommunens hela årsbehov och 

till samtliga leveransadresser.

Anbud kan lämnas på lokalproducerade säsongsprodukter som en uppskattning av antalet 

kg/år som säljaren kan leverera till kommunens enheter, samt till vilka enheter inom 

kommunen leverans kan ske.                                                                                        

Säljare som lämnat anbud som huvud- och delleverantör men 

endast blir antagen som delleverantör har möjlighet att tacka 

nej till vunnen varukorg. Säljare ska ange sådan reservation 

nedan i Fritextsvar. Säljare som inte ska ange någon 

reservation ska nedan i Fritextsvar skriva Nej ingen reservation 

(Fritextsvar)

1.1.7 Lämna anbud

För att effektivisera hanteringen ska anbud lämnas elektroniskt (e-anbud), detta sker via 

den länk som framgår av upphandlingsannonsen. 

 

Köparen äger rätten att förkasta anbud som inkommer på annat sätt.

 

Anbud ska vara på svenska och priser lämnade i svensk valuta SEK.                     
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Det är säljarens skyldighet att före anbudets avgivande noggrant förvissa sig om uppdragets 

beskaffenhet och utförande. 

 

Köparen friskriver sig från säljarens alla ersättningsanspråk som har sitt ursprung i nedlagt 

arbete vid anbudsgivning.                     

                     

Säljaren äger inte rätt till någon ersättning för tillkommande arbeten orsakade av 

omständigheter som säljaren genom noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom 

om.                     

                     

För det fall säljaren i anbudet hänvisar till andra allmänna bestämmelser än de i 

avtalsvillkoren angivna, så kommer anbudet inte att gå vidare till Steg 3 – Tilldelning av 

kontrakt.

1.1.8 Prisbilaga/Anbudsspecifikation

Säljaren ska lämna priser i köparens Anbudsspecifikation, bilaga 1. Säljaren får inte redigera 

eller förändra innehåll. Uppgifter får endast läggas in i tomma fält. Inga andra prislistor är 

tillåtna.

 

Endast en produkt får offereras per rad/positionsnummer. Alternativa produkter anges sist i 

Anbudsspecifikation, bilaga 1 med angivande av samma positionsnummer som ordinarie 

produkt.

 

Samma artikelnummer får inte offereras på fler olika pos nr utom när varan offereras för 

större förpackning och för delad förpackning.             

             

I Anbudsspecifikationen, bilaga 1 är produkterna beskrivna i kolumnerna Benämning och 

Artikelspecifikation som produktkrav. För förpackningsstorleken tillåts en avvikelse på +- 

20%.             

             

I kolumnen jämförpris ska priset anges per kilo eller liter vara, färdig vara, drickfärdig dryck 

eller avrunnen vikt. För djupfryst obehandlad fisk och kyckling ska jämförpriset anges för 

oglacerad vara. Priset för läsk ska vara exklusive pant.  

1.1.9 Prövning av anbud

Inkomna anbud kommer att utvärderas i tre steg enligt:

                                                  

Steg 1 – Uteslutning av säljare                                                  

- Inkomna anbud kommer att granskas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

10 kap. 1 §.                                                   

                                    

Steg 2 – Kvalificerande krav                                                  

-Säljaren ska uppfylla köparens ställda ska-krav.                                                   

- Säljaren ska inneha F-skattsedel vid anbudslämnandet och under hela avtalsperioden.

                                          

Steg 3 – Tilldelning av kontrakt      

Tilldelning av kontrakt sker enligt principen lägst pris.

 

Om två lika anbud inkommit och där lägst pris är enda utvärderingskriterium ska vinnare 

utses genom lottdragning under närvaro av opartisk person.

 

De produkter som uppfyller kraven kontrolleras. Om produkt som offererats med det lägsta 

priset inte uppfyller kraven kontrolleras det näst lägsta priset osv.

Om säljaren inte offererat någon produkt eller om någon produkt inte uppfyller ställda krav 
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på produkten kommer det att tilldelas ett belastningspris, enligt Anbudsspecifikationen, bilaga 

1.

 

Alla positioner i varukorgen summeras och en jämförelse görs av lägsta totala 

anbudssumma. Om säljaren inte lämnat pris eller artikeln inte blivit godkänd kommer 

belastningspriset att medräknas.

 

Antalet angivna (även godkända) positioner ska uppfyllas enligt punkter nedan för att kunna 

bli godkänd som huvud- och/eller delleverantör och därmed anbudet bli prisutvärderad.

 

1. Huvudleverantör för Varukorg 1 Huvudsortiment 

minst 85% av artiklarna

 

2. Delleverantör för Varukorg 2 Färsk korv

minst 75% av artiklarna

 

3. Delleverantör för Varukorg 3 Fryst korv

100% av artiklarna

 

4. Delleverantör för Varukorg 4 Färsk köttfärs

100% av artiklarna

 

5. Delleverantör för Varukorg 5 Fryst köttfärs                   

100% av artiklarna

 

6. Delleverantör för Varukorg 6 Fryst fisk                   

100% av artiklarna

 

7. Delleverantör för Varukorg 7 Smörgåspålägg

minst 85% av artiklarna

 

8. Delleverantör av Varukorg 8 Dressing

100% av artiklarna

 

9. Delleverantör av Varukorg 9 Ägg

100% av artiklarna

 

10. Delleverantör av Varukorg 10 Potatis

100% av artiklarna

 

11. Delleverantör av Varukorg 11 Färsk frukt och grönsaker

Anbud ska ha lämnats i form av en (1) rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans 

prislista.

 

12. Delleverantör av Varukorg 12 Kioskvaror

Anbud ska ha lämnats i form av en (1) rabattsats för kioskvaror som godis, dryck och 

snacks.

 

13. Delleverantör av varukorg Komplementleverantör av färsk frukt och grönsaker samt 

färsk potatis.

Denna varukorg är avsedd för säljare som inte kan leverera kommunens hela årsbehov och 

till samtliga leveransadresser.

Anbud kan lämnas på lokalproducerade säsongsprodukter som en uppskattning av antalet 

kg/år som säljaren kan leverera till kommunens enheter, samt till vilka enheter inom 

kommunen leverans kan ske. 
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Köparen kommer att genomföra tester för att bedöma kvalitet på utvalda produkterna. 

Produkterna kommer att testas avseende lukt, konsistens, smak, svinn, utseende och 

hur produkterna fungerar för varmhållning. Testerna görs för att kontrollera att varorna 

uppfyller ställda produktkrav i Anbudsspecifikationen, bilaga 1 samt att produkterna är 

lämpade för storhushåll.

 

Köparen förbehåller sig rätten att själv välja den eller de produkter som bedöms vara 

lämpliga. Testerna kommer att ske av en i förväg bestämd grupp bestående av 

representanter från de olika köken.

 

De utvalda produkterna kommer att värderas som Godkänd eller Icke godkänd. Om 

produkten blir Icke godkänd vid testet kommer säljaren att få komplettera med nästa 

produkt som offererats på samma positionen. Pris för produkt som ersätter Icke godkänd 

produkt kommer att utvärderas.                            

Om ingen produkt får Godkänd får positionen ett belastningspris enligt Anbudsspecifikation, 

bilaga 1.

 

Anbudsproverna för test ska på begäran tillhandahållas kostnadsfritt av säljaren och skickas 

senast inom 10 dagar till: 

Kvarteret Kungsfågeln

Repslagargatan 4

972 39 Luleå

 

Kontaktperson Susanne Nyström

Telefon 0920-455032

 

Anbudsproverna ska skickas i obruten originalförpackning och vara märkt med säljarens 

namn, pos nr enligt Anbudsspecifikationen, bilaga 1, och säljarens Bnr, fabrikat och 

artikelnummer.

 

Produkter som ska testas är:

Fryst fisk

Korv

Blodpudding

Pålägg

Pasta

Rökt strimlad och tärnad gris

Strimlad och tärnad nöt och gris

Nötfärs

Rå kyckling

1.1.10 Grunder för uteslutning  

En upphandlande myndighet ska enligt bestämmelser i LOU utesluta anbudsgivare från att 

delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt 

en lagakraftvunnen dom är dömd för bland annat vissa typer ekonomisk eller organiserad 

brottslighet - se vidare 10 kap. 1 § LOU.

Intygar säljaren att denne enligt 10 kap. 1 § LOU är fri från 

hinder för deltagande denna upphandling (Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

1.1.11 Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 
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2007:1091).         

   

Upphandlingen genomförs som: Öppet förfarande

1.1.12 Sekretess  

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) till dess att beslut om tilldelning av kontrakt fattats eller 

upphandlingen på annat sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även 

efter nämnda tidpunkt.  

 

Säljaren som vill att sekretess skall råda även efter det att den absoluta anbudssekretessen 

upphört skall skriftligen inkomma med begäran om sekretess, innehållande precisering av 

vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas säljaren om uppgifterna 

röjs.  

 

Observera att uppgifter i ett anbud endast undantagsvis är av sådan karaktär att ett 

utlämnande kan vägras efter att den absoluta sekretessen har upphört. Allmänt hållna 

uttalanden om skaderisk anses i regel inte tillräckliga för att hemlighålla uppgifterna.  

 

Alla uppgifter som säljaren anser omfattas av sekretess ska lämnas i separat bilaga som 

enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Bilagan ska döpas till 

”Sekretessbegäran”.  

 

Omfattar sekretessbegäran svar på obligatoriska frågor/lämnade uppgifter som säljaren 

lämnat via köparens upphandlingssystem måste, för att begäran ska kunna beaktas, anges 

vilka svar/uppgifter som avses.

Säljaren har tagit del av vilka krav som gäller vid 

sekretessbegäran? (Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

Bifoga eventuell sekretessbegäran. OBS! Om ingen 

sekretessbegäran lämnas ska detta anges i kommentarsfältet 

annars kommer denna fråga att vara obesvarad vid 

inlämnandet av det elektroniska anbudet. (Bifogat dokument)

1.1.13 Underrättelse om beslut

När beslut om tilldelning av kontrakt är fattat skickar köparen underrättelse av beslut till 

samtliga anbudsgivare som lämnat anbud. Underrättelse om beslut skickas via e-post till den 

person som registrerat sig som anbudsgivare.

 

Besked om tilldelning av kontrakt publiceras på www.lulea.se/upphandlingsbeslut

1.1.14 Säljaren accepterar köparens allmänna föreskrifter  

Säljaren accepterar köparens allmänna föreskrifter?

Säljaren accepterar köparens allmänna föreskrifter? (Ja/Nej 

svar)

 

Kravgräns Ja

Nej
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2. Avtalsvillkor

2.1 Avtalsvillkor

Luleå kommun benämns nedan som köparen och leverantören benämns nedan som 

säljaren.

2.1.1 Avtalstid  

Avtalet gäller från och med 2015-11-15 till och med 2018-11-14. Avtalet ger köparen 

möjlighet till 1 års förlängning. Vid förlängning av avtalet gäller det med oförändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att säga upp avtalet i förtid med en ömsesidig uppsägningstid av 9 

månader. Den grundläggande principen ska vara att avtalet ska hållas. För att avtalet ska få 

sägas upp ska starka skäl föreligga som grundar sig på omständigheter som inte kunnat 

förutses vid avtalets tecknande.

2.1.2 Omfattning  

Avtalet gäller köparens behov av livsmedel till förskolor, skolor, särskilda boenden, 

restauranger, boende för ensamkommande flyktingbarn mfl samt under avtalstiden 

tillkommande enheter.                            

                           

Köparen förbehåller sig rätten att särskilt direktupphandla varor som har en lägre kvalitet än 

den som anges i detta avtal.                            

                           

Leverans ska kunna ske successivt under avtalsperioden.                            

                           

Detaljerat behov och omfattning framgår av delen Anbudsspecifikation, bilaga 1.             

             

Köparen förbehåller sig rätten att under avtalstiden köpa lokalproducerade säsongsprodukter 

som ekologisk potatis, ekologiska morötter, ekologiskt vitkål mm från 

komplementleverantör. Dessa säsongsprodukter kommer inte att täcka köparens hela 

årsbehov, utan resterande kvantiteter och sortiment kommer att avropas från delleverantör 

av Färsk frukt och grönsakers rabatterade sortiment på Årstalistan samt delleverantör av 

färsk potatis.                    

                              

Vid större objekt förbehåller sig köparen rätten till separat upphandling.

2.1.3 Underleverantörer  

Säljaren skall i egen regi, eller via underleverantörer, förfoga över den tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet som krävs för genomförandet av uppdraget.    

   

Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. För att kunna tillgodoräkna 

sig kapacitet från underleverantör får denne inte vara föremål för uteslutning enligt 10 kap. 

1-2 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). De krav som ställs på säljaren i 

upphandlingen gäller även för underleverantörer som anlitas. Säljaren ansvarar för sina 

underleverantörers arbete såsom för sitt eget.

 

Köparen ska godkänna eventuella underleverantörer.

2.1.4 Ansvar och försäkring  

I det fall säljaren är vållande till direkt skada i samband med uppdragets utförande ska denne 

ansvara för skada på fast egendom, lös egendom samt på personskador. Köparens 

ersättningskrav på säljaren är maximalt 20 % av avtalets totala värde.     

    

Säljarens ansvar omfattar inte indirekt skada inklusive skadeståndsanspråk från tredje man 

såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Säljarens ansvar vid direkt skada 
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kvarstår.     

    

Säljaren ska inneha en gällande ansvarsförsäkring.     

    

Säljaren ska följa gällande skyddsbestämmelser.     

    

Säljaren ska som arbetsgivare svara för samtliga förpliktelser som ingår i begreppet 

arbetsgivaransvar för all personal inom säljarens verksamhet.

 

2.1.5 Pris  

Säljaren ska ange nettopris i Anbudsspecifikationen, bilaga 1.

 

För varor som inte upptas i Anbudsspecifikationen, bilaga 1, Varukorg 1 Huvudsortiment 

lämnas 10% rabatt på leverantörens prislista.

 

För varukorg 11 Färsk frukt och grönsaker ska säljaren lämna en (1) rabattsats på hela 

sortimentet på Årstalistans prislista. För delad förpackning accepterar köparen ett 

delningspåslag på 10%.

Årstalistans prislista för torsdag ska gälla kommande vecka.

 

För varukorg 12 Kioskvaror ska säljaren lämna en (1) rabattsats på kioskvaror som godis, 

dryck och snacks.

           

Offererade rabatter ska vara fasta under hela avtalstiden.                     

                      

Inga andra kostnader får tillkomma.

 

Basprisdag ska vara 2015-05-04.  

 

Bonus och rabatter utvärderas inte.

 

I de fall säljaren erbjuder särskilda kampanjer där priset understiger det avtalade 

nettoprissatta sortimentet ska det lägre priset gälla.

2.1.6 Mervärdesskatt  

Priser anges exklusive mervärdesskatt.

2.1.7 Prisjusteringsklausul  

I samband med avtalsstart får offererat pris justeras med prisjustering som skett från 

fabrikant första måndagen i september 2015 och första måndagen i november 

2015. Utgångspunkt ska vara basprisdag 2015-05-04.          

Prisjusteringen ska verifieras med fabrikants justering i kronor och ören och får endast 

justeras med bibehållen marginal i kronor och ören. Retroaktiva verifikat godkänns inte.

 

Därefter får prisjusteringar göras vid högst fyra tillfällen per år, första måndagen i februari, 

första måndagen i maj, första måndagen i september och första måndagen i november. För 

samtliga prisjusteringar gäller att det ska verifieras med fabrikants justering i kronor och 

ören och får endast justeras med bibehållen marginal i kronor och ören. Retroaktiva verifikat 

godkänns inte.

  

Offererade rabatter ska vara fasta under hela avtalstiden.

 

För kaffe accepteras prisjusteringar i takt med marknadens justeringar. Prisjusteringarna ska 
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aviseras enligt nedan.

 

Säljarens förslag till prisjustering sänds skriftligen till köparens inköpsavdelning 21 dagar före 

genomförandet. Begärd prisjustering ska vara väl dokumenterad och verifieras.

Köparen ska skriftligen godkänna säljarens begäran om prisändring. Om köparen inte 

godkänner ändringarna gäller avtalet med oförändrade villkor.

 

Efter godkänd prisjustering ska säljaren kostnadsfritt skicka en uppdaterad prislista till 

köparens Inköpsavdelning samt en uppdaterad prisfil till köparens kostdataprogram Matilda.

I prislistan/prisfilen ska tydligt framgå vilka varor som är ekologiska, MSC, etiskt märkta och 

Krav märkta.    

2.1.8 Byte av säljare  

Säljaren får inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal utan köparens skriftliga 

godkännande.      

     

Ett godkännande från köparen förutsätter att överlåtelsen inte innebär en väsentlig 

förändring av kontraktsvillkoren och att ny avtalspart uppfyller de för upphandlingen gällande 

kvalificeringskraven.

2.1.9 Ändringar och tillägg  

Säljaren är skyldig att informera ansvarig upphandlare på köparens inköpsavdelning om 

avtalade varor eller tjänster utgår eller förändras. Parterna har rätt att föreslå förändringar i 

avtalet om tillgång eller efterfrågan förändras.       

I de fall en nettoprissatt produkt utgår ska denna ersättas av en ny likvärdig produkt till 

samma kvalitet och pris som den nettoprissatta produkten som utgått. Orsak till ändring 

eller utbyte av produkt ska tydligt framgå. Säljaren ska tillhandahålla produktblad på 

ersättningsprodukt.

Att säljaren upphör att lagerlägga avtalade produkter är inte skäl att byta ut avtalsprodukter 

till annan produkt.

 

Nya produkter som tillkommer under avtalstiden ska kalkyleras på samma grunder som 

offererade produkter.

 

Under de första tre månaderna godkänns inte några ändringar av produktsortimentet. 

 

Alla förändringar i avtalet ska skriftligen godkännas av ansvarig upphandlare på köparens 

inköpsavdelning.

 

Vid förändringar är säljaren skyldig att uppdatera prislistor, prisfiler och sortiment. 

 

Uppföljning bör ske två gånger per år för att diskutera ärenden som berör avtalsfrågor samt 

utveckla samarbetet mellan parterna.

2.1.10 Beställning  

Säljaren får endast ta emot beställning om nedanstående villkor är uppfyllda:

- Beställning skickas enligt klausulen "Elektronisk handel".      

- Beställning ska kunna ske med e-post, fax och telefon. E-rekvisition ska vara 

beställningsunderlag.      

- Beställningen innehåller namn på beställare samt giltigt ansvarsnummer (8 siffror).  

2.1.11 Beställningsbekräftelse  
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Säljaren ska skyndsamt skicka en beställningsbekräftelse (orderbekräftelse) till köparens 

beställare.

 

Beställningsbekräftelsen ska minst innehålla:

- Säljarens ordernummer/referensnummer

- Beställarens namn

- Köparens ansvarskod

- Beställd artikel

- Antal artiklar

- Leveransdatum

- Pris

- Eventuell avvikelse

2.1.12 Statistik  

Säljaren ska 2 gånger per år kunna lämna statistik för begärd period. Statistiken ska vara 

kostnadsfri och innehålla uppgifter om försåld varumängd per artikel, styckepris, 

leveransdatum, beställningsdatum, ansvarsnummer och fakturadatum. 

Säljaren ska 2 gånger per år kostnadsfritt lämna statistik på inköpt mängd och kostnad av 

ost och mjölkprodukter som underlag för EU-stöd.     

     

2.1.13 Fakturering  

Faktura ska innehålla uppgift om beställarens namn, ansvarskod, telefonnummer, 

leveransdag och E-rekvisitionsnummer.          

          

I de fall där säljaren överlåter faktureringen till tredje part ska säljaren skriftligen ange 

till köparen vem som tar emot betalningen i säljarens ställe och till vem köparen således 

betalar med befriande verkan. Köparen godkänner inte samlingsfakturor.          

          

Köparens fakturor ska skickas elektroniskt om köparen så begär. Säljaren ska kostnadsfritt 

tillhandahålla erforderliga uppgifter. Elektronisk fakturering ska tillämpas enligt SFTI 

Svefaktura inklusive transportprofil. För mer information se: 

http://www.sfti.se/specifikationer/svefaktura

2.1.14 Avgifter  

Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande kostnader godkänns inte.

2.1.15 Dröjsmålsränta  

Eventuell dröjsmålsränta ska debiteras enligt bestämmelserna i Räntelagen (SFS 1975:635). 

Dröjsmålsräntor understigande eller lika med 50 kr per faktura beaktas ej.

2.1.16 Betalningsvillkor  

Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och faktura.       

 

Kontant betalning är inte tillåtet.  

2.1.17 Leveransvillkor  

Fritt köparen inklusive emballage. 

               

För leveranser under 800 kr får en avgift om 150 kr debiteras av huvudleverantör Varukorg 

1 Huvudsortiment. För säljare som blir antagen som huvudleverantör och delleverantör får 
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avgift som delleverantör inte debiteras. Varor från huvudleverantör och delleverantör 

ska beställas tillsammans.

          

Vid leveranser under 300 kr från delleverantörer för Varukorg 2-12 får en avgift om 50 kr 

debiteras. Om avtal tecknas med en delleverantör på flera varukorgar får avgiften inte 

debiteras per varukorg utan per beställning.

                  

Leverans ska ske till respektive beställare eller till anvisad plats inom Luleå kommun. 

Leveransadresser enligt bilaga 2, 3 och 4. Under avtalstiden kan antalet leveransadresser 

utökas eller minskas.

 

Behovet av antal leveranser per vecka för respektive enhet framgår av Leveransadresser 

bilaga 2, 3 och 4.

 

Leveranser av större kvantiteter får inte ske på fredagar om inte särskild överenskommelse 

skett med beställaren.

 

Leveranser till produktionskök, förskolor, särskilda boenden, restauranger, boende för 

ensamkommande flyktingbarn, fritidshem samt någon skola ska ske under hela året.

Leverans ska ske med rullvagn, trä- eller plastpall accepteras ej. Rullvagn ska vara plastad 

med återvinningsbar plast. Frysvaror ska levereras i frysskåp alternativt rullvagn med 

frystäcke.                   

         

Följesedel med beställarens ordernummer skall vara väl synlig.          

Batchnummer och märkning får ej täckas över.   

Vid leverans ska säljaren särskilja kylda, frysta och kolonial varor. Livsmedel beställda på 

olika kundnummer får ej blandas i samma rullvagn.

 

Returemballage ska kostnadsfritt snarast efter leverans tas i retur. Köparen ansvarar ej för 

returemballage.                          

                

2.1.18 Leveranstid  

Leverans av lagerlagda produkter ska ske inom 3 arbetsdagar från mottagen beställning.     

 

Beställningsvaror beställs dag 1 för leverans dag 11. 

  

För Socialförvaltningens särskilda boenden och restauranger bör leveranserna ske mellan 

09:00-15:00. Leveranserna bör ej ske under lunchtid ca 11:30-13:00.

 

Leverans till övriga beställare ska ske mellan 07:00-10:30 eller enligt överenskommelse.

 

Om ordinarie leverans sker under helgdag/röd dag ska säljaren i god tid meddela köparen 

om förändrade leveransdagar/tider.   

2.1.19 Leveransmottagning  

Säljaren ska avisera ankomst till respektive mottagningsställe samt begära 

mottagningsattest.

2.1.20 Leveransförsening  

Vid försenad eller utebliven leverans ska avropande enhet omgående ta kontakt 

med säljarens ordermottagare. Om leveransen inte fullgörs senast samma dag äger köparen 

rätt att beställa varor från annan säljare. Säljarens kontaktperson ska underrättas angående 

detta. Om köparen drabbas av merkostnad ska säljaren stå för detta.
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2.1.21 Ersättningsleverans  

Ersättningsleverans ska godkännas av köparens beställare innan ersättningsleveransen får 

levereras. Ersättningsleveransen ska hålla samma eller högre kvalitet än avtalsvaran. Om 

ersättningsleveransen är dyrare ska avtalspriset gälla.

2.1.22 Felaktig vara  

Vid fel i vara ska säljaren omgående åtgärda felet, genom att kostnadsfritt ersätta varan 

med ny vara. Fel ska åtgärdas senast en vecka från felanmälan.   

2.1.23 Uppföljning  

Uppföljning bör ske två gånger per år för att diskutera ärenden som berör avtalsfrågor samt 

utveckla samarbetet mellan parterna.

2.1.24 Skadestånd  

 

Vid fel i varan gäller Köplagens (SFS 1990:931) bestämmelser beträffande skadestånd.    

2.1.25 Tvist  

Tvist om tolkning av avtalsbestämmelser ska i första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Där oenighet fortfarande kvarstår ska tvist avgöras av domstol i Luleå. I 

avvaktan på att tvist löses har köparen tolkningsföreträde.

2.1.26 Hävande  

Köparen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:         

- Om säljaren inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig 

påminnelse.         

- Om säljaren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt är på sådant obestånd att denne 

inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter.

- Om säljaren inte redovisar eller betalar skatter och avgifter.

- Om säljaren inte fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller 

lagakraftvunnen dom eller domslut.         

- Om säljaren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och godkännanden 

och inte omedelbart införskaffar sådant.

Säljaren äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:         

- Om köparen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och rättelser inte 

sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.

2.1.27 Force majeure  

Om säljaren förhindras att fullgöra avtalet av omständigheter utanför säljarens kontroll 

som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars 

följder säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit såsom:    

- strejk eller arbetsnedläggelse    

- eldsvåda

- väsentliga inskränkningar i leveranser

- krig

- naturkatastrof

- nationellt undantagstillstånd

- åtgärder beslutade av riksdag, regering eller myndigheter skall detta, om det påverkar 

avtalets utförande, utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för 

prestation och befrielse från vite eller annan påföljd.    
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Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader på 

grund av viss ovan angiven omständighet äger säljaren rätt att, utan ersättningsskyldighet, 

skriftligen frånträda avtalet.

2.1.28 Allmänna Bestämmelser  

För övrigt gäller i tillämpliga delar allmänna bestämmelser enligt Alos-05.

2.1.29 Sociala krav  

Säljaren, eller underleverantör som denna anlitar, får inte vid utförandet av uppdraget 

diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, ålder, religion 

eller annan trosuppfattning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller 

arbetssökande. Därtill ska säljare eller underleverantör säkerställa att produktionen av 

upphandlade varor har skett på ett sätt som är förenligt med ILO:s kärnkonventioner om 

grundläggande rättigheter i arbetslivet.   

    

Köparen kommer i upphandling att ta vederbörlig hänsyn till Barnkonventionens 

regler. Köparen kräver att företag inte använder sig av barnarbete vid framställning av 

produkterna.     

    

Fullgör inte säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall säljaren betala ett 

vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller 

vid tidpunkten för avtalets tecknande. Beställaren bestämmer vitets storlek utifrån vad som 

är skäligt med hänsyn till säljarens avtalsbrott. Beställaren kan avstå från att utkräva vite 

om säljarens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet 

vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget.

2.1.30 Implementering av nytt avtal  

Det åligger säljaren att marknadsföra och utföra säljaktiviteter i köparen, detta för att 

upprätthålla köptroheten till ramavtalet.

2.1.31 Förbehåll  

Avtal gäller endast under förutsättning avkommunstyrelsens arbets- och personalutskott 

godkännande.      

      

Enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), får köparen inte ingå avtal förrän fristen 

för avtalsspärr är utgången. Köparens undertecknande är en förutsättning för bundenhet av 

avtalet.

2.1.32 Godkännande av avtalsvillkor  

Säljaren accepterar köparens avtalsvillkor? (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej
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3. Kravspecifikation

3.1 Kravspecifikation

3.1.1 Kravspecifikation    

Säljaren ska uppfylla följande krav (ska-krav):

 

Glutenfri                    

Glutenfri produkt ska uppfylla krav enl EU kommissionens förordning 41/2009.                   

Slutprodukten som märks ”glutenfri” får inte innehålla mer än 20 mg gluten/kg.                   

                    

Vetestärkelsefri                   

Produkt som skall vara vetestärkelsefri får inte innehålla vetestärkelse och ska vara naturligt 

fri från gluten.                   

                    

Laktosfri                   

I laktosfria livsmedel ska laktos inte kunna påvisas med en metod som har en 

detektionsgräns på 0,01 gram per 100 gram.                    

                   

Laktosreducerad                   

Laktosreducerade eller låglaktos-livsmedel är livsmedel där laktoshalten reducerats till en 

nivå som inte överstiger 1 gram per 100 gram konsumtionsfärdig vara.                   

                    

Mjölkproteinfri                   

Mjölkfria livsmedel ska inte innehåller mjölkprotein eller laktos.

 

Sojaproteinfri                   

Livsmedel som märks sojafri ska inte innehålla baljväxter eller produkter där av, groddar, 

jordnötter, ärtor eller produkter där av eller förtjockningsmedlen E 410, E 412, E 413, E 

414, E 417 eller E 426 som är närbesläktade med soja.                    

                   

Äggproteinfri                   

Livsmedel som märks äggfri ska inte innehålla, ägg eller produkter där av, äggalbumin, 

konserveringsmedel E1105 eller emulgeringsmedlet lecitin E322 då det utvunnits av 

ägg.                   

                    

Sockerfri eller lättsockrad                   

En sockerfri produkt får inte innehålla något tillsatt socker. I en lättsockrad produkt ska 

sockerhalten vara sänkt med minst en fjärdedel jämfört med motsvarande normal produkt. 

                   

Uppgift om sockerhalt och sockerart ska finnas på förpackningen.                   

                    

Information om ursprung                    

För produkter av en köttråvara av tex fjäderfä, nöt, gris ska skriftlig information kunna 

lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är kläckt (gäller endast fjäderfä), uppfött, slaktat 

och förädlat.                   

                   

Salmonella                   

Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper. Importerade 

produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga I-III i 

kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005.                   

                   

Cambylobacter                   

Samtliga levererade produkter skall vara fria från campylobacter.                   
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Antibiotika                   

Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är 

veterinärmedicinskt motiverat.                   

                   

GMO-fri vara                   

Produkter av spannmål och socker ska ej innehålla från GMO i märkningspliktig mängd, 

detsamma gäller produkter av frukt, grönsaker.                   

Med märkningspliktig mängd avses att produkten ej innehåller genmodifierade råvaror där 

andelen överstiger 0,9 % eller lägre tröskelvärden fastställda enligt direktiv 2001/18/EG 

artikel 30.2.                   

                   

Transport av djur till slakt                   

Djuret av t.ex. fjäderfä, gris eller nötkött ska max ha transporterats 8 timmar till slakt och 

max 12 timmar nattetid för fjäderfä.                   

                   

Slaktmetod                   

Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att 

döden inträder. Kyckling ska vara helt bedövad när avblodning sker och vara helt 

medvetslöst fram till dess att döden inträder. Vid elektrisk bedövning ska minst 

strömstyrkan enligt bilaga I i förordning 1099/2009/EG uppfyllas.                   

                   

Ekologisk vara                   

De produkter i livsmedelsavtalet som märkes med ekologiskt producerad ska uppfylla 

kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter. Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 

och märkning av ekologiska produkter.

 

Ansvarsfullt producerad palmolja                    

Fetter från palmolja som används i produkter ska till minst 90 % enligt principen om 

massbalans, eller företrädesvis enligt särhållen leverantörskedja, vara producerad på ett sätt 

som uppfyller följande:                   

* Efterlevnad av lokal och nationell lagstiftning samt att odlingen sker på mark som 

producenten har laglig rätt till.                   

* Skydd mot omvandling av områden med höga värden HCV (high conservation value) efter 

2005.                   

* Efterlevnad av en etablerad process som säkerställer lokalbefolkningens rätt till inflytande 

över markanvändningen enligt Free Prior Informed Consent (FPIC)                    

* Minimering av jorderosion och plantering på torvmarker genom att skriftligen 

dokumenterad kartläggning av markförhållanden och jordmån samt identifierade torvmarker 

som bör undvikas.                   

* Skydd av vattendrag och grundvatten genom skyddszoner mot vattendrag för att undvika 

erosion och genom säker hantering av jordbrukskemikalier undvika att giftiga substanser 

sprids i vattendragen.                   

* Användning av jordbrukskemikalier på sätt som inte hotar hälsa och miljö, exempelvis 

genom utbildningsprogram för arbetare inklusive lämplig skyddsutrustning för att säkerställa 

att de på ett säkert sätt kan hantera och sprida jordbrukskemikalier.                   

* Säkerställande av respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot 

barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.                    

                   

Vid användning av konventionellt framtagen palmolja ska en premie betalas ut till en 

producent som odlar certifierad palmolja för att stötta denna produktion, enligt verktyget för 

Green Palm Certificates, http://www.greenpalm.org/                    

Green Palm är ett dotterbolag till AAK och en webbaserad plattform för handel med certifikat 

för RSPO certifierad palmolja för att stödja en mer hållbart producerad produktionpalmolja. 

Det innebär att man betalar en viss premie per ton palmolja till en producent som odlar 
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certifierad palmolja. Denna premie kommer även de små odlarna till godo.                  

Förslag till verifikat                   

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Roundtable On Sustainable Palm 

Oil (RSPO)                   

* Leverantörsförsäkran/DABAS

 

Dokumentation som styrker ansvarsfullt producerad palmolja ska på begäran skickas till 

upphandlande myndighet.                    

                   

Etiskt producerat                   

Samtliga positioner i Anbudsspecifikationen, bilaga 1 som ska vara etiskt producerade ska 

produceras till ett rättvist pris och under rättvisa villkor och uppfylla följande 

kriterier:                   

1. produkten ska ha tagits fram i enlighet med ILO:s* 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                   

                   

*(ILO= International Labour Organisation)                   

Förslag på verifikat:                   

Certifieringssystem som uppfyller ovanstående kriterier, t.ex. Fairtrade eller annan 

dokumentation som verifierar kraven, kontrollen att kraven uppfylls görs av tredje part. 

Märket är ägnat att presumera att varorna som har detta märke har ovannämnda 

egenskaper, all annan bevisning accepteras. Det åligger anbudsgivaren att visa att offererade 

produkter är likvärdiga.

 

Dokumentation som styrker etiskt producerat ska vid begäran skickas till upphandlande 

myndighet.

 

Färsk, fryst fisk och skaldjur

1. Samtliga fisksorter ska vara benfria till 99% (undantag sill & strömming)                   

2. Efterfrågade djupfrysta produkter ska vara styckfrysta.                   

3. Vid vattenglaserad produkt ska nettovikten anges d v s vikten utan 

glacering/is.                   

4. Uppgift om produkten är landfryst, dubbelfryst eller sjöfryst ska finnas på 

förpackningen.                   

5. All glasering av fisk och skaldjur, skall bestå av rent vatten                   

                   

Fisk- och sillinläggningar                    

1. Produkten ska vara tillverkad av fisk och sill av högsta kvalitet.                   

2. Råvaran till samtliga sillinläggningar ska vara skinn och benfri .                   

3. Råvaran till salt sill för stekning ska vara benfri.                   

4. Gravade och rökta fiskprodukter ska vara fria från listeria.                   

                   

Färsk och fryst fågel                   
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1. Fågelprodukter som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst 

vara.                   

2. Efterfrågade djupfrysta råa fågelprodukter ska vara styckfrysta.                    

3. Foder till kyckling och annan upphandlad fågel får inte innehålla fiskmjöl eller genetiskt 

modifierade organismer (GMO).                   

4. Fågelprodukter som är bestrålade får inte levereras.                    

5. Tillförd mängd marinad/saltlake skall deklareras för samtliga produkter.                    

                   

Färska ägg                   

1. Endast ägg av kvalitetsklass "Hönsägg av klass A "upphandlas. Äggen bör vara 

tvättade.                   

2. Förpackningsvecka får vara tidigast veckan före leveransveckan.                    

3. Bäst före datum får inte vara mer än 28 dagar efter värpdagen.                   

                   

Färskt och fryst nötkött                   

1. Kött ska tas från slaktmogna djur med lämplig vikt, muskel- och 

fettsammansättning.                   

2. Kött ska vara mörat.                   

3. Allt kött färskt och fryst ska vara detaljstyckat.                   

4. Kött som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst vara.                   

5. Djupfrysta produkter får ej vara omfryst.                    

6. Samtliga färsprodukter av nötkött ska vara styckfrysta                   

                    

 Färskt och fryst fläskkött                   

1. Kött ska tas från slaktmogna djur med lämplig vikt, muskel- och 

fettsammansättning.                   

2. Allt fläskkött ska vara trikinfritt.                   

3. Allt kött färskt och fryst ska vara detaljstyckat.                   

4. Kött som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst vara.                   

5. Djupfrysta produkter får ej vara omfryst.                    

6. Samtliga färsprodukter av fläskkött ska vara styckfrysta                   

                   

Färsk frukt och grönsaker                   

1. Produktion av frukt och grönsaker som erbjuds ska ha skett i enlighet med:                   

• Kriterierna i Global-GAP                    

 eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                   

 eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

 2. För produkter som omfattas av EU:s produktspecifika normer ska kvalitetskriterierna för 

Klass 1 vara uppfyllda.                    

3. Kvalitetstolerans och storlekstolerans för klass 1 accepteras.                    

4. Produkterna ska vara märkta enl krav för kvalitetsklass 1.                    

Detta gäller för druvor, citrusfrukter, sallat, jordgubbar, kiwifrukter, bananer,                   

persikor/nektariner, päron, tomater och äpplen.                   

5. För övriga frukter och grönsaker gäller kravet att produkterna ska vara sunda, av god 

och marknadsmässig kvalitet och märkta med ursprungsland.                   

                   

Frysta bär och frukt                   

1. Bär och frukt ska vara osockrade och lösfrysta.                   

2. Produkten ska vara fri från salmonella och virus.                   

                   

Frysta grönsaker

1. Produktion av grönsaker som offereras ska ha skett i enlighet med:                   
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• Kriterierna i Global-GAP                    

 eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                   

 eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

2. Grönsaker enkla och blandningar ska vara så förberedda, att de direkt ska kunna 

användas i matlagning.                   

3. Samtliga grönsaker ska vara lösfrysta, dock ej bladspenat.                   

Konserverad frukt                    

1. Produkten ska vara tillverkad av frukt av god kvalitet och väl rensad.                    

2. Produkten ska vara fri från skadedjur, svamp, mögel och andra parasiter samt fri från 

främmande lukt och smak samt främmande föremål.                    

3. Uppgift om egen lag eller sockerlag samt sockerhalt ska finnas på 

förpackningen.                   

                   

Konserverade grönsaker och potatis                   

1. Produkten ska vara tillverkad av råvara av högsta kvalitet och väl rensad.                    

2. Produkten ska vara fri från skadedjur, svamp, mögel och andra parasiter samt fri från 

främmande lukt och smak samt främmande föremål.                   

3. Produkten ska vara tillverkad av råvaror i jämn storlek.                   

                   

Färsk-/sommarpotatis                   

1. Produktion av potatis som offereras ska ha skett i enlighet med:                   

• Kriterierna i Global-GAP                   

eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                   

eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

2. Endast tvättad potatis upphandlas                   

3. Potatisen ska uppfylla kraven för SMAK-märkt färskt/sommarpotatis.                   

4. Produkten accepteras under tidsperioden juni tom september.                   

5. Potatisen ska vara förpackade i ljusskyddad förpackning.                   

6. Potatisen ska vara märkt enl gällande EU-förordning med uppgift om identitet/sort, 

ursprung och förpackarens eller tillverkarens namn/företag samt hemort.                    

                   

Höst-/vinterpotatis                   

1. Produktion av potatis som offereras ska ha skett i enlighet med:                   

• Kriterierna i Global-GAP                   

 eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                   

 eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

2. Endast tvättad potatis upphandlas.                   

3. Potatisen ska uppfylla kraven för SMAK Storköksprima.                   

4. Produkten accepteras under tidsperioden september tom juli.                   

5. Potatisen ska vara förpackade i ljusskyddad förpackning.                   

6. Potatisen ska vara märkt enl gällande EU-förordning med uppgift om identitet/sort, 

ursprung och förpackarens eller tillverkarens namn/företag samt hemort.                    

                   

Rå potatis, skalad hel, skivad och strimlad                   

1. Produktion av potatis som offereras ska ha skett i enlighet med:                   
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• Kriterierna i Global-GAP                   

eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                   

eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

2. Råvaran ska uppfylla krav motsvarande SMAK Storköksprima.                   

3. Efter skalning ska potatisen nedkylas till + 4° till + 6° C. Denna temperatur ska därefter 

hållas fram till vidare beredning.                   

4. Skalad och skuren potatis ska förpackas i tillsluten förpackning som ger produkten 

lämpligt skydd och bevarar hållbarheten under förvaring och transport.                   

5. Potatisen ska vara märkt enl gällande EU-förordning med uppgift om identitet/sort, 

ursprung och förpackarens eller tillverkarens namn/företag samt hemort.                    

                   

Kaffe                   

1. Endast 100% arabicakaffe upphandlas.                   

2. Brygg- och maskinmalet kaffe skall vara anpassat för kaffebryggare och 

automatkaffemaskiner som finns på den svenska marknaden.                   

3. Uppgift om rostning och malningsgrad ska finnas på förpackningen.                   

                   

Bröd, mjöl, gryn (flingor och müsli), socker och ris                   

1. Produktion av offererade produkter bör ha skett i enlighet med:                   

• Kriterierna i Global-GAP                   

eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                    

 eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

2. Tillverkning ska ske i helt slutna system ända fram till och med packning.                   

3. Ska endast innehålla naturliga sockerarter från ceralier och frukt.                   

4. Fritt från främmande föremål och skadeinsekter.                   

5. Müsliblandningar ska inte innehålla spår av nötter, mandel, jordnötter, sesamfrö eller 

aprikoskärnor.                   

                   

Torkade gula ärtor, bönor och linser                   

1. Produktion av offererade produkter bör ha skett i enlighet med:                   

• Kriterierna i Global-GAP                   

eller                   

• Kriterierna (obligatoriska delar) i IP- Sigill                    

 eller                   

• Likvärdiga system eller produktionsmetoder som omfattar ovan nämnda kriteriers angivna 

moment.                    

2. Ärtor, bönor och linser ska vara av senaste skörd samt väl mogna, friska, välrensade och 

jämna till färg och storlek.                    

                   

Vällingprodukter

1. Tillverkning ska ske i helt slutna system ända fram till och med packningen.    

2. De osockrade vällingprodukterna får endast innehålla sockerarter från mjölet och mjölken 

medan de sockrade varianterna även får innehåller sackaros.     

                   

Buljongextrakt, sopp och såspulver, puddingpulver samt övriga torra produkter                   

1. Tillverkningen ska ske i helt slutna system ända fram till och med packning.                    

2. Fritt från främmande föremål och skadeinsekter.                   

3. Buljongextrakt och fonder ska inte innehålla mjölkprotein.                   
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Majonäs äkta och majonäs lätt                   

1. Tillverkningen ska ske i helt slutna system fram till och med packningen.                   

2. Majonnäsen ska vara framställd av salmonellafria ägg och vegetabilisk olja.                    

3. Uppgift om salthalt ska finnas på förpackningen.                    

                   

Juice, nektar och saft                   

1. Färgämnen får inte ingå i produkterna.                   

2. Konstgjorda sötningsmedel samt sukralos får inte ingå i produkterna.                    

3. Uppgift om sockerhalt/sockerarter/sötningsmedel ska finnas på 

förpackningen.                   

                   

Sylt, mos och marmelad                   

1. Bären som ingår i respektive sylt ska vara välrensade och av senaste årets 

skörd.                   

2. Färgämnen får inte ingå i sylt, mos eller marmelad.                   

3. Uppgift om sockerhalt och sockerart ska finnas på förpackningen.                    

4. Sylt och marmelad skall vara lättsockrade där produkter finns att tillgå.

5. Sötningsmedel samt sukralos får ingå endast i de produkter där det 

efterfrågas                   

                    

Hållbarhet på livsmedel                   

Hållbarhetstiden skall fördelas enligt ”tredjedelsprincipen” mellan producent, grossist och 

kund. För produkter med kortare hållbarhet än 10 dagar ska minst 2/3 av hållbarhetstiden 

vara kvar vid tidpunkten för leverans. Resterande produkter ska ha minst 1/3 av 

hållbarhetstiden kvar före "bäst före datum" går ut. Hållbarhetstiden för fil och yoghurt ska 

bestå minst 10 dagar efter leverans.                   

                   

Krav på Bisfenol A fria förpackningar

Livsmedel som upphandlas ska inte komma i kontakt med förpackningar som innehåller 

Bisfenol A (BPA), som överstiger SLV:s gränsvärden.                   

                   

                   

Märkning 

Information på svenska ska finnas för alla produkter. Den ska minst innehålla de punkter 

som anges här, med undantag för de punkter som behandlar datum av olika slag. (Enligt 

EU-förordning, Livsmedelsförordningen 1169/2011)       

       

• Namn på produkten och användningsområde       

• Tydlig angiven vikt

• Ursprungsland, där så krävs, enligt artikel 26       

• Batchnummer/producent/leverantör/ursprungsland/beredningsland.       

• Tillverkningsdatum/infrysningsdatum/förpackningsdag, bäst föredatum och sista 

förbrukningsdag       

• Förvaring och hållbarhet       

• Energi och näringsvärde       

• Nettovikt/nettovolym/färdig produkt       

• Klar och tydlig innehållsdeklaration på svenska       

• Doserings-/portionstabell samt tillagningsanvisningar, där så krävs för att hantera 

produkten

 

Innerförpackning                  

Märk gärna med beteckning och batchnummer. 

                  

                   

I förekommande fall ska upplysning lämnas om:                   
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- Lysosym                   

- Transfetter                   

- Förekomst av allergener                   

- Glutamat /smakförstärkare 

                         

3.1.2 Accept  

Säljaren uppfyller köparens kravspecifikation?

Säljaren uppfyller köparens kravspecifikation? (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej
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4. Miljökrav

4.1 Miljökrav

4.1.1 Teknisk specifikation    

Fisk och skaldjur            

Produkternas spårbarhet (KravID: 10398)           

Teknisk specifikation           

Produkter av fisk (fryst, färsk, beredd, processad eller halvfabrikat) ska vara spårbar genom 

hela förädlingskedjan med minst fångstzon, handelsbeteckning (vetenskapligt namn) och 

produktionsmetod (odlat/vilt) angivet i anbudet.             

Förslag till verifikat           

• Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. MSC, KRAV, NÄRFISKAT           

• Märkning på varje "batch", (enhet/kolli) med fångstzon och handelsbeteckning           

• Leverantörsförsäkran/DABAS           

           

Fisklistan (KravID: 10401)            

Teknisk specifikation           

Endast fiskråvara som är markerad som "Bra" enligt Konkurrensverkets fisklista ska 

offereras.            

Förslag till verifikat:           

Anbudsgivaren förbinder sig att som leverantör följa fisklistans rekommendationer.            

Bilagor:        

Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.msr.se/10401:           

 Konkurrensverkets fisklista

 

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för fisk och skaldjur ska vid begäran 

skickas till upphandlande myndighet.  

            

 

Fjäderfä (kyckling och kalkon)         

Beläggningsgrad kyckling (djurtäthet) (KravID: 10419)         

Teknisk specifikation          

Kyckling ska komma från djur som fötts upp på en anläggning där beläggningsgraden varit 

max 36kg/m2. Rengöring ska ha skett mellan djuromgångarna.        

Förslag till verifikat         

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav,          

* Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. Agrias rikslikares protokoll eller certifikat/intyg från 

Svensk Fågel)         

         

Beläggningsgrad kalkon (djurtäthet) (KravID: 10913)         

Teknisk specifikation         

Kalkonkött ska komma från djur där beläggningsgraden varit max 40 kg/ m2 för djur som 

väger max 7 kilo och 45 kilo för djur som väger över 7 kilo. Rengöring ska tillämpas mellan 

djuromgångar.

Förslag till verifikat:         

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. certifikat/intyg från Svensk 

Fågel         

* Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. Agrias rikslikares protokoll eller certifikat/intyg från 

Svensk Fågel, verifikation av officiell veterinär på slakteri)         

         

Näbbtrimning (KravID: 10420)         

Teknisk specifikation         

Kyckling ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. genom 

trimning. Detta gäller även föräldragenrationen.         
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Förslag till verifikat         

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. certifikat/intyg från Svensk 

Fågel,         

* Leverantörsförsäkran/DABAS (t.ex. verifikation av officiell veterinär på slakteri, Agrias 

rikslikares protokoll)         

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav på fjäderfä (kyckling och kalkon) 

ska vid begäran skickas till upphandlande myndighet.

 

        

Frigående system inomhus         

Produktionsform (KravID: 10893)        

Teknisk specifikation        

Hela ägg ska ha producerats av värphöns som har haft tillgång till värprede, sandbad och 

sittpinne och kan röra sig fritt i stallet.         

Förslag till verifikat        

* Märkning på skalägg (märkningskod 2)        

* Leverantörsförsäkran/DABAS        

         

Information om ursprung (KravID: 10758)        

Teknisk specifikation        

För produkter av ägg ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land 

ägget är producerat.         

Förslag till verifikat        

* Certifieringssystem som uppfyller kravet        

* Information om ursprung i produktdatabas (t.ex. Dabas), märkning på produkten, 

följesedel eller liknande        

* Eller annan likvärdig typ av dokumentation som verifierar kravet        

         

Näbbtrimning av värphöns (KravID: 10896)        

Teknisk specifikation        

Produkter av ägg ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, t.ex. 

genom trimning. Kravet gäller även föräldragenerationen.         

Förslag till verifikat        

* Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV        

* Kvalitetssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svenska Äggs 

djuromsorgsprogram,         

* Leverantörsförsäkran/DABAS        

         

Syntetiska färgämnen i foder (KravID: 10897)        

Teknisk specifikation        

Produkter av ägg ska komma från värphöns som inte fått foder som innehåller syntetiska 

färgämnen.        

Förslag till verifikat        

 * Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV        

* Kvalitetssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. utdrag ur Svenska Äggs 

djuromsorgsprogram        

* Leverantörsförsäkran/DABAS           

 

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för frigående system inomhus ska 

vid begäran skickas till upphandlande myndighet.

 

       

Frukt och grönt        

Information om ursprung (KravID: 10389)       
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Teknisk specifikation       

För icke- sammansatta produkter av frukt, grönsaker eller bär ska skriftlig information kunna 

lämnas om var (ursprungsland) varan är odlad.        

Med "icke-sammansatta" avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats 

med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.       

Förslag till verifikat       

* Märkning på produkten/följesedel       

* Leverantörsförsäkran/DABAS       

        

Efterskördsbehandling (KravID: 10391)       

Teknisk specifikation       

Kemiska växtskyddsmedel för efterskördsbehandling av färska äpplen, päron, potatis och lök 

mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t ex för groningshämning eller för att 

förlänga hållbarheten) ska ej ha använts.       

Förslag till verifikat       

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. KRAV, Svenskt Sigill       

* Leverantörsförsäkran/DABAS

 

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för frukt och grönt ska vid begäran 

skickas till upphandlande myndighet.

 

       

Griskött       

Lösgående grisar (KravID: 10437)       

Teknisk specifikation       

Griskött ska komma från djur som har hållits lösgående under hela produktionstiden.       

Förslag till verifikat       

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Grundcertifiering Gris, IP Sigill 

gris, Antonius certifiering, Dansk välfärdsgris       

* Leverantörsförsäkran/DABAS       

        

Förbud mot svanskupering       

Teknisk specifikation       

Griskött ska komma från djur vars svans inte avlägsnats för att förebygga svansbitning.       

Förslag till verifikat       

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav t.ex. Grundcertifiering Gris, 

IP Sigill Gris, Grundcertifiering gris, Antonius certifiering, Dansk välfärdsgris,        

* Leverantörsförsäkran/DABAS       

        

Sysselsättning (KravID: 10439)       

Teknisk specifikation       

Griskött ska komma från djur som dagligen har haft tillgång till manipulerbart material som 

ger sysselsättning, dvs. att det är tuggbart och ändrar karaktär, t.ex. strö.       

Förslag till verifikat       

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Certifiering IP Sigill Gris, 

Grundcertifiering Gris, Antonius certifiering       

* Leverantörsförsäkran/DABAS

 

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för griskött ska vid begäran skickas 

till upphandlande myndighet.

 

     

Nötkött

Operativa ingrepp (KravID: 10916)       

Teknisk specifikation       
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Nötkött ska komma från djur som bedövats vid kirurgisk kastrering, avhorning och andra 

operativa ingrepp. Kastrering med gummiring ska inte förekomma.        

Förslag till verifikat       

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Sigill Nötkött       

* Leverantörsförsäkran/DABAS       

       

Betesdrift (KravID: 10435)       

Kött från nötkreatur (över 6 månader) bör ha haft tillgång till bete eller annan utevistelse 

under en sammanhängande betessäsong.       

Förslag till verifikat       

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav, IP Sigill nötkött       

* Leverantörsförsäkran/DABAS

 

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för nötkött ska vid begäran skickas 

till upphandlande myndighet.

 

     

Spannmål och socker     

Matbröd och kaffebröd     

Information om ursprung (KravID: 10372)     

Teknisk specifikation     

För icke-sammansatta produkter av spannmål eller socker ska skriftlig information kunna 

lämnas om var (odlingsland) produkten är odlad. Med "icke-sammansatta" avses varor med 

oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats med andra livsmedel, smakämnen, andra 

tillsatser.     

Förslag till verifikat     

* Märkning på produkten/följesedel     

* Leverantörsförsäkran/DABAS     

     

Socker och ris     

Information om ursprung (KravID: 10372)     

Teknisk specifikation     

För icke sammansatta produkter av spannmål eller socker ska skriftlig information kunna 

lämnas om var (odlingsland) produkten är odlad.     

Med "icke-sammansatta" avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats 

med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.      

Förslag till verifikat     

* Märkning på produkten/följesedel     

* Leverantörsförsäkran/DABAS     

     

Cerealier och övriga spannmålsprodukter     

Information om ursprung (KravID: 10372)     

Teknisk specifikation     

För icke sammansatta produkter av spannmål eller socker ska skriftlig information kunna 

lämnas om var (odlingsland) produkten är odlad.     

Med "icke-sammansatta" avses varor med oblandad råvara, d.v.s. den har inte blandats 

med andra livsmedel, smakämnen, andra tillsatser.     

Förslag till verifikat     

* Märkning på produkten/följesedel     

* Leverantörsförsäkran/DABAS     

     

Kadmiumhalt i produkten (KravID: 10373)     

Teknisk specifikation     

I samtliga produkter av spannmålsråvara (höstvete, råg, korn och havre) ska halten 

kadmium ej överstiga 0,08 mg/kg våtvikt. För vårvete ska halten kadmium ej överstiga 0,1 
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mg/kg våtvikt.     

Med våtvikt avses 12 % vattenhalt efter torkning. Gränsvärdet baseras på reglerna för 

standarden för integrerad produktion (IP).       

Förslag till verifikat     

* Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svenskt Sigill     

* Leverantörsförsäkran/DABAS

 

Dokumentation som styrker samtliga ovanstående krav för spannmål och socker ska vid 

begäran skickas till upphandlande myndighet.  

Säljaren uppfyller köparens tekniska specifikation? (Ja/Nej 

svar)

 

Kravgräns Ja

Nej
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5. Elektronisk handel

5.1 Elektronisk handel

5.1.1 Integrerad e-handel/EDI, med produkt-katalog översänd 

av säljaren

 

Köparen inför under avtalsperioden elektronisk handel dels för att effektivisera 

inköpsrutinerna dels av miljöskäl mm. (Det inköpssystem för detta som används idag heter 

Raindance. Information om den elektroniska handel som be-drivs finns på vår webb-plats.

 

Detta innebär att vi kommer att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som säljare 

och oss som köpare. Vi följer den öppna standard för elektronisk handel som finns på 

marknaden och som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag, och som är 

baserad på internationell standard. Standarden täcker olika affärsprocesser (även kallade 

scenarier) och har den gemensamma benämningen SFTI (ibland benämnd SFTI/ ESAP). SFTI 

står för Single Face To Industry. Standarden används dels i olika affärs- 

system/ekonomisystem dels i lösningar som tillhandahålls av tredjepartslsäljare som 

webbportaler, fakturaväxlar m.m. Hör därför med er affärssystemsäljare om de stödjer de 

nämnda affärsmeddelandena eller vänd er till operatörer som erbjuder lösningar som 

portaler m.m.          

         

Flera typer av affärsdokument kommer att sändas elektroniskt mellan oss. Syftet är att via 

datorstöd kunna effektivisera hela inköpsprocessen från produktkatalog (prislista) till faktura. 

Vi beskriver nu kortfattat den aktuella processen och ber er besvara frågorna nedan.

Vi bedömer att det mest ändamålsenliga är att ni som säljare elektroniskt sänder en 

produktkatalog (dvs. sortimentsutbud och prislista) med uppgifter och de priser m.m. som 

denna upphandling resulterat i. Vi ser helst att produktkatalogen skapas enligt SFTI/ESAP 

Affärsprocess 6 och det innebär att ni sänder denna i Edifact-format (en s.k. Pricat). Ni kan 

dock alternativt sända katalogen i cellstrukturerat format, exempelvis i en Excel-fil. En mall 

för detta bifogas. Vi kommer sedan att sända avrop (order) till er, baserade på denna 

katalog och ni behöver kunna ta emot dem enligt SFTI/ESAP affärs- process 6. Ni bör sedan 

sända ett s.k. avropserkännande på att ordern kommit fram och avropsbekräftelse där det 

framgår att ni kan leverera varorna/tjänsterna till oss eller med svar om det inte går att 

leverera fullt ut. Varumottagning/ankomstkontroll kan underlättas av leveransavisering, om 

sådan finns, eller annars kommer följesedel att användas för detta. Inom vissa varuområden 

eller vid viss logistiklösning, som t.ex. samordnad varuinformation, är leveransaviseringen 

värdefull.         

Avslutningsvis sänder ni en faktura till oss som SFTI/ESAP affärsprocess 6 faktura eller SFTI 

fulltextfaktura, som då kontrolleras mot ordern och inleverans innan den godkänns och 

betalas.          

För mer information om SFTI/ESAP affärsprocess 6 samt de olika affärstransaktionerna 

inom ramen för denna hänvisas till http://www.sfti.se. Här finns även specifikationer och 

handledningar. Det finns även möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTI 

tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se 

 

Ovanstående gäller för Huvudleverantör för Varukorg 1, Huvudsortiment och 

om Huvudleverantör även blir delleverantör för någon eller några av 

Varukorgarna 2-12.  

Har ni som säljare systemlösning stöd för att skapa och sända 

elektronisk produktkatalog (ny/ersättningsprislista (Ja/Nej 

svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

5.1.2 E-handel baserad på Sveorder samt Svefaktura  
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Köparen inför under avtalsperioden elektronisk handel dels för att effektivisera 

inköpsrutinerna dels av miljöskäl mm. (Det inköpssystem för detta som används idag heter 

Raindance. Information om den elektroniska handel som be-drivs finns på vår webb-plats

 

Detta innebär att vi kommer att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som säljare 

och oss som köpare. Vi följer den öppna standard för elektronisk handel som finns på 

marknaden och som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag, och som är 

baserad på internationell standard. Standarden täcker olika affärsprocesser/- affärsscenarier 

och har den gemensamma benämningen SFTI (ibland benämnd SFTI/ESAP). SFTI står för 

Single Face To Industry. Standarden används dels i olika affärssystem/ ekonomisystem men 

även i lösningar som tillhandahålls av tredjeparts- operatörer som 

fakturaportaler/meddelandeväxlar och banker. Hör därför med er affärs- systemssäljare om 

de stödjer de nedan nämnda meddelandena eller vänd er till operatörer som erbjuder 

lösningar som fakturaportaler m.m. på marknaden. Flera typer av affärsdokument kommer 

att sändas elektroniskt mellan oss. Syftet är att kunna effektivisera inköpsprocessen.        

       

Vi kommer som köpare att sända er en order/beställning i formatet Sveorder eller annan 

enkel beställning. Ni får ordern genom att hämta hem ordern i en webb-portal. Efter leverans 

av varorna eller tjänsterna ska ni sedan sända en Svefaktura till oss baserad på den utförda 

prestationen. Fakturan kontrolleras mot ordern och leverans innan den godkänns och 

betalas.

 

För mer information om SFTI och Sveordern med Svefaktura hänvisas till 

http://www.sfti.se. Här finns även specifikationer och handledningar. Det finns även 

möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se

 

    

Ovanstående gäller för den som blir Delleverantör för någon eller några av 

Varukorgarna 2-13.

Har ni som säljare systemlösning stöd för att ta emot en 

Sveorder eller annan enkel order? (Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej
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Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innerfp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar
1.1 Fryst-pajer Bacon o broccolipaj, konsumentförp                             ca 0,2-0,240 g <=3,5 kg  frångår djurskyddskrav/KKV Miljö & djurskyddskrav 60 kg 80,72 0,00
1.2 Fryst-pajer Köttfärspaj, konsumentförp ca 0,2-0,240 g <=3,5 kg  frångår djurskyddskrav/KKV Miljö & djurskyddskrav 80 kg 82,70 0,00
1.3 Fryst-pajer Skaldjurspaj, konsumentförp ca 0,2-0,240 g <=3,5 kg  60 kg 93,87 0,00
1.4 Fryst-pajer Kycklingpaj, konsumentförp                                    ca 0,2-0,240 g <=3,5 kg  frångår djurskyddskrav/KKV Miljö & djurskyddskrav 60 kg 125,22 0,00
1.5 Fryst-pajer Mozzarellapaj, konsument ca 0,2-0,240 g <=3,5 kg  20 kg 157,56 0,00
1.6 Fryst-pajer Ost & skinkpaj, konsumentförp                                   ca 0,2-0,3 kg <=4,0kg frångår djurskyddskrav/KKV Miljö & djurskyddskrav 30 kg 92,25 0,00
1.7 Fryst - Pannkakor Crepes               Tunnpannkaka ca 60 g, fri från gluten, mjölk, soja Ca 2,4 kg <=2,4 kg 506 kg 45,17 0,00
1.8 Fryst - Pannkakor Crepes               Ugnspannkaka ca 75 g, >= 20% ägg Ca 4,8-7,5 kg <=7,5 kg 1 854 kg 88,12 0,00
1.9 Fryst - Pannkakor Crepes               Tunnpannkaka vit fiber ca 60 g, dubbelstekt,>=  20% ägg, >= 4% vetefiber Ca 6 kg <=6 kg 2 568 kg 41,63 0,00
1.10 Fryst - Pannkakor Crepes               Pannkakor vegan ca 60 g Ca 6 kg <=6 kg 100 kg 86,02 0,00
1.11 Fryst - Potatisbullar, raggmunk, mos   Raggmunk enkelvikt, dubbelstekt ca 60 g >=  18% ägg Ca 6 kg <=6 kg 5 406 kg 72,96 0,00
1.12 Fryst - Potatisbullar, raggmunk, mos   Raggmunk ca 60 g, fri från gluten, mjölk Ca 2,4 kg <=2,4 kg 79 kg 117,98 0,00
1.13 Fryst-pastaprodukter Tortelloni Ricotta & spenat,durumvete ca1,5-3 kg <= 4 kg 700 kg 91,92 0,00
1.14 Fryst-pastaprodukter Tortelloni Tomat & mozarella,durumvete ca1,5-3 kg <= 4kg 700 kg 114,61 0,00
1.15 Fryst-färdig mat enportion Thairätt eller likvärdig, enportion ca 0,35-0,4 kg <=4 kg 70 kg 119,48 0,00
1.16 Fryst-färdig mat enportion Gulaschsoppa eller likvärdig, enportion ca 0,3-0,4 kg <=4 kg 30 kg 61,76 0,00
1.17 Fryst-färdig mat enportion Färsrätt, typ pepparbiff med potatisgratäng eller likvärdig, enportion ca 0,35-0,42 kg <=3,5 kg 50 kg 79,25 0,00
1.18 Fryst-färdig mat enportion Ost & broccolisoppa eller likvärdig, enportion ca 0,3-0,4 kg <=3,5 kg 30 kg 61,76 0,00
1.19 Fryst-färdig mat enportion Panerad snitzel eller likvärdig, enportion ca 0,35-0,45 kg <=4,0 kg 30 kg 79,25 0,00
1.20 Fryst-färdig mat enportion Kycklingrätt, enportion ca 0,35-0,45 kg <=4,0 kg 120 kg 81,24 0,00
1.21 Fryst-färdig mat enportion Pastarätt, typ Pasta Alfredo eller likvärdig, enportion ca 0,35-0,4 kg <=3,5 kg 30 kg 77,27 0,00
1.22 Fryst-glass Gräddglass vanilj, fetthalt >=12% ca 3,0-6,0 liter <=7,0 liter 500 lit 13,62 0,00
1.23 Fryst-glass Gräddglass vanilj fetthalt >=12% ca 0,38-0,70 liter <=7,0 liter 700 lit 33,71 0,00
1.24 Fryst-glass Glass vanilj fetthalt <=14 % ca 1,0- 2,0 liter <=2,5 liter 180 lit 12,57 0,00
1.25 Fryst-glass sockerfri Glass vanilj fetthalt <= 10 %, sockerfri, får innehålla sötningsmedel   ca 0,5-0,6 liter <=6,0 liter 130 lit 22,76 0,00
1.26 Fryst-glass laktosfri Glass vanilj laktosfri, fetthalt <=10 % ca 0,4-0,8 liter <=7,0 liter 105 lit 28,71 0,00
1.27 Fryst-glasstrut Glasstrut vanilj jordgubb fetthalt<= 15%  ca 0,09-0,14 liter <=3,0 liter 35 lit 88,16 0,00
1.28 Fryst-pinnglass Isglass mjölkfri, typ piggelin eller likvärdig ca 0,030-0,065 liter <=2,0 liter 15 lit 91,04 0,00
1.29 Fryst-pinnglass Pinnglass vanilj fetthalt<= 12 % ca 0,030-0,075 liter <=2,0 liter 10 lit 119,96 0,00
1.30 Fryst-konditori Drömrulle osötad, bakad ca 0,15-0,25 kg <=2,5 kg frångår kravet av certifierad  palmolja/KKV Miljökrav 40 kg 115,59 0,00
1.31 Fryst-konditori Vetelängd osötad, bakad ca 0,35-0,5 kg <=4,0 kg 40 kg 67,76 0,00
1.32 Fryst-konditori Mandellängd, bakad ca 0,3-0,5 kg <=5,0 kg 700 kg 56,72 0,00
1.33 Fryst-konditori Kanellängd, bakad ca 0,3-0,5 kg <=7,0 kg 400 kg 56,15 0,00
1.34 Fryst-konditori Kanelbullar, bakad ca 0,03-0,05 kg <=3,5 kg 850 kg 48,68 0,00
1.35 Fryst-konditori Kardemummabullar, bakad ca 0,03-0,05 kg <=3,0 kg 200 kg 67,37 0,00
1.36 Fryst-konditori Kanelbullar, glutenfri, bakad ca 0,05-0,065 kg <=2,0 kg 30 kg 54,00 0,00
1.37 Fryst-konditori Wienerbröd med vaniljkräm, förjäst  ca 0,06-0,09kg <=9,0 kg 150 kg 34,43 0,00
1.38 Fryst-konditori Semlebulle, skuren, bakad ca 0,04-0,05 kg <=3,0 kg 100 kg 52,08 0,00
1.39 Fryst-konditori Morotskaka, bakad ca 0,04-0,07 kg <=3,0 kg 250 kg 95,07 0,00
1.40 Fryst-konditori Toscakakor, bakad ca 0,03-0,05 kg <=4,0 kg 100 kg 150,47 0,00
1.41 Fryst-konditori Vaniljmunk, bakad ca 0,050-0,07 kg <=5,0 kg 100 kg 85,82 0,00
1.42 Fryst-konditori Kärleksmums, bakad ca 0,05-0,08 kg <=6,0 kg 40 kg 108,32 0,00
1.43 Fryst-konditori Kongresser, bakad ca 0,03-0,05 kg <=4,0 kg 40 kg 131,28 0,00
1.44 Fryst-konditori Mazarin, bakad ca 0,03-0,05 kg <=4,0 kg 300 kg 119,99 0,00
1.45 Fryst-konditori Jordgubbstårta ca 1,0-1,8 kg <=9,0 kg 80 kg 101,63 0,00
1.46 Fryst-konditori Cheescake citron, skuren ca0,9-1,8 kg <=3,0 kg 80 kg 151,25 0,00
1.47 Fryst-matbröd  Limpa, Grovlimpa eller likv, skivad, nyckelhålsmärkt, mjölkfri, kostfiber >=5g                      ca 0,5-0,8 kg <=6 kg 6 864 kg 31,52 0,00
1.48 Fryst-matbröd  Limpa, Gyllene Grova eller likv, skivad, laktosfri, kostfiber >=5,4g                   ca 0,5-0,7 kg <=6 kg 1 160 kg 37,71 0,00
1.49 Fryst-matbröd Limpa, vört, skivad, laktosfri, ej russin                     ca 0,5-0,8 kg <=5 kg 860 kg 34,43 0,00
1.50 Fryst-matbröd  Limpa, Potatislimpa eller likv, skivad laktosfri, potatis >=16%                                   ca 0,5-0,8 kg <=8 kg 1 665 kg 36,42 0,00
1.51 Fryst-matbröd Limpa, Skogaholms eller likv, skivad laktosfri                        ca 0,5-0,8 kg <=5,6kg 7 690 kg 28,80 0,00
1.52 Fryst-matbröd                                    Limpa, Quattro eller likv, skivad laktosfri, nyckelhålsmärkt                     0,6-1,0 kg <=7 kg 81 kg 45,28 0,00
1.53 Fryst-matbröd                                    Limpa, Lantbröd eller likv,skivad, laktosfri kostfiber >=3,3g, surdeg av vete               ca 0,5-0,8 kg <=5 kg 177 kg 46,74 0,00
1.54 Fryst-matbröd                                    Bröd, Lingongrova Special eller likv, laktosfri, nyckelhålsmärkt, fullkornshalt torrsubstans >=30%                     ca 0,5-0,8 kg <=6 kg 345 kg 35,80 0,00
1.55 Fryst-matbröd  Portionsbröd, Frukostbulle Extrem eller likv, mjölkfri, nyckelhålsmärkt, fullkornshalt torrsubstans 27%, kostfiber >=10,6g, delad förpackning                     ca 0,04-0,06 kg <=4 kg 2 500 kg 34,43 0,00
1.56 Fryst-matbröd Portionsbröd, Hällakullor eller likv, mjölkfri, nyckelhålsmärkt, delad förpackning                                 ca 0,5-0,8 kg <=5 kg 1 412 kg 38,79 0,00
1.57 Fryst-matbröd Portionsbröd, Vetekaka eller likv, mjölkfri, kostfiber >=3,8g, ca 30g                                         ca 0,8-1,0 kg <=6 kg 5 400 kg 48,27 0,00
1.58 Fryst-matbröd                                    Portionsbröd, Rågkaka eller likv , mjölkfri nyckelhålsmärkt, ca 30g, delad förpackning                                  ca 0,8-1,0 kg <=6 kg 7 600 kg 62,77 0,00
1.59 Fryst-matbröd                                    Portionsbröd, Polarkraft eller likv, mjölkfri, fullkornshalt torrsubstans >=63%, delad förpackning                                ca 0,05-0,09 kg <=5 kg 1 480 kg 54,30 0,00
1.60 Fryst-matbröd                                    Portionsbröd, mjölkfri, osötad nyckelhålsmärkt, fullkornshalt torrsubstans >=72%                          ca 0,02-0,04 kg <=4 kg 59 kg 68,95 0,00
1.61 Fryst-matbröd                                    Portionsbröd, grov, Trehörning eller likv, mjölkfri, sojafri, äggfri, nyckelhålsmärkt                             ca 0,08-0,12 kg <=6 kg 157 kg 45,00 0,00
1.62 Fryst-matbröd Fiberbulle eller likv, laktosfri, osötad, sockerarter <=2g, kostfiber >=5g   ca 0,04-0,06 kg <=3 kg  362 kg 47,00 0,00
1.63 Fryst-matbröd Större portionsbröd, Tekaka eller likv, laktosfri ca 0,05-0,07 kg <=3 kg  410 kg 34,91 0,00
1.64 Fryst-matbröd  Brytbröd, sockerarter <=2g, kostfiber >=3,5g                                ca 0,03-0,05 kg <=6 kg  2 966 kg 35,04 0,00
1.65 Fryst-matbröd                                    Kuvertbröd, mjölkfri, ljust                         ca 0,03-0,06 kg <=3 kg 800 kg 45,98 0,00
1.66 Fryst-matbröd Ciabatta, fri från nötter                                       ca 0,08-0,12 kg <=7 kg 300 kg 37,50 0,00
1.67 Fryst-matbröd Stor halvcirkel, Polarkaka eller likv, mjölkfri, kostfiber >=3,8g                                          ca 0,1-0,2 kg <=5 kg 4 500 kg 38,28 0,00
1.68 Fryst-matbröd Tunnbröd litet, rektangulär, mjölkfri                           ca 0,05-0,08 kg <=5 kg 1 825 kg 44,51 0,00
1.69 Fryst-matbröd Rund & God Original eller likv, laktosfri                ca 0,4-0,8 kg <=6 kg 598 kg 46,58 0,00
1.70 Fryst-matbröd Hamburgerbröd, skuret, fri från sesam, ca 45 g                               ca 0,045 kg <=4 kg 1 200 kg 29,60 0,00
1.71 Fryst-matbröd Hamburgerbröd surdeg, skuret, mjölkfri, fri från sesam ca 67,5 g                           ca 0,0675 kg <=4 kg 480 kg 29,25 0,00
1.72 Fryst-matbröd                               Hamburgerbröd, grovt, skuret, mjölkfri, utan sesam, kostfiber >=6g                         ca 0,035-0,055 kg <=4 kg 2 400 kg 46,14 0,00
1.73 Fryst-matbröd  Pitabröd, fri från mjölk och laktos ca 0,065-0,080kg <=8 kg 3 100 kg 32,66 0,00
1.74 Fryst-matbröd  Majstortilla 12-15cm, fri från mjölk, nötter, ägg, sesamfrö, soja, gluten, palmolja, Mission Haugengruppen eller likvärdig  ca 10,8kg <=10,8 kg 796 kg 61,00 0,00
1.75 Fryst-matbröd Korvbröd, skuret, ca 27-30g                          ca 0,2-0,7 kg <=6 kg 522 kg 45,63 0,00
1.76 Fryst-matbröd Korvbröd, grovt, skuret, nyckelhålsmärkt, ca 27-30g                               ca 0,2-0,7 kg <=6 kg 328 kg 41,07 0,00
1.77 Fryst-matbröd Rostad bröd, Originalrost eller likv, skivad, laktosfri                            ca 0,8-1,3 kg <=7 kg 1 270 kg 24,95 0,00
1.78 Fryst-matbröd Rostad bröd, Rasker eller likv, skivad, laktosfri, nyckelhålsmärkt, fullkorrnshalt torrsubstans >=30%                                       ca 0,8-1,3 kg <=7 kg 650 kg 27,72 0,00
1.79 Fryst-matbröd Surdegsbröd, mjölkfri, nyckelhålsmärkt, fullkornshalt torrsubstans >=25% ca 0,5-0,8 kg <=6 kg 200 kg 44,99 0,00
1.80 Fryst-matbröd                                    Brödkvartett mix eller likv, skivad, laktosfri, olika brödsorter, både ljusa och mörka                           ca 0,5-0,9 kg <=6 kg 120 kg 97,42 0,00
1.81 Fryst-matbröd Toast, Garbo eller likv, glutenfri, laktosfri, skivad, nyckelhålsmärkt ca 0,4-0,7 kg <=3 kg  17 kg 43,52 0,00
1.82 Fryst-matbröd Fria grova eller likv, glutenfri, mjölkfri, skivad ca 0,4-0,7 kg <=4 kg 120 kg 70,91 0,00
1.83 Fryst-matbröd  Hamburgerbröd, glutenfri, laktosfri     ca 0,2-0,3kg <=3 kg 37 kg 132,45 0,00
1.84 Fryst-matbröd Mixlåda Ljus, thekakor, skivor att rosta, frallor, glutenfri, laktosfri, delad förpackning                                    ca 0,2-0,6 kg <=3 kg  80 kg 127,31 0,00
1.85 Fryst-matbröd  Mixlåda Grov, glutenfri, laktosfri, skivor att rosta, baguetter                                    ca 0,2-0,6 kg <=4 kg  87 kg 106,79 0,00
1.86 Fryst-matbröd Limpa, Pågenlimpa eller likv, skivad, laktosfri ca 0,6-1,0 kg <=7 kg 1 020 kg 25,44 0,00
1.87 Fryst-grönsaksblandningar Morotssymfoni, klyftor, orange/gul o röd  ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 600 kg 24,65 0,00
1.88 Fryst-grönsaksblandningar Grönsaksbland amerik, ärtor, tärnade morötter/majs o bönor ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 160 kg 14,04 0,00
1.89 Fryst-grönsaksblandningar Bukettgrönsaker, blomkål, morötter, broccoli ca 1,5 - 3,0 kg <=5 kg 1 200 kg 18,20 0,00
1.90 Fryst-grönsaksblandningar Grytrotfrukter, bitar av morötter/rotselleri/kålrötter/palsternackor/purjolök ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 2 000 kg 16,58 0,00
1.91 Fryst-grönsaksblandningar Paprikablandning, röd/grön/gul , Strimlad  ca 1,5 - 3,0 kg <=5 kg 2 200 kg 20,61 0,00
1.92 Fryst-grönsaksblandningar Blandade rotsaker,  morot/palsternacka/selleri , Strimlad  ca 1,5 - 3,0 kg <=5 kg 2 500 kg 13,98 0,00
1.93 Fryst-grönsaksblandningar Wokgrönsaker, gröna böner/ skivad o strimlad morot i två färger/minimajs/purjolök ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 2 000 kg 17,66 0,00
1.94 Fryst-grönsaksblandningar Ärtor, majs o röd paprika ca1,5 - 2,5 kg <=5 kg 1 100 kg 17,15 0,00
1.95 Fryst-grönsaksblandningar Morotsmix robust, Snedskurna gul o orange morot ca1,5 - 2,5 kg <=5 kg 750 kg 25,38 0,00
1.96 Fryst-grönsaksblandningar Romensco Symfoni eller kilvärdigt, romanescokål/brytböner/klyftad orange o gul morot ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 200 kg 30,26 0,00
1.97 Fryst-grönsaksblandningar Regnbågssallad eller likvärdigt, ananas/gul o orange morot/zucchini o paprika ca1,0 - 1,5 kg <=5 kg 300 kg 25,97 0,00
1.98 Fryst-grönsaksblandningar Sommargrönsaker, Skivade orange o gul morot/ärter/bönor/blomkål ca1,5 - 2,5 kg <=5kg 200 kg 22,34 0,00
1.99 Fryst-grönsaksblandningar Rotfruktsstrimlor, Strimlor, morötter, palsternacka och selleri ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 100 kg 45,54 0,00
1.100 Fryst-grönsaksblandningar Soppgrönsaker, morötter/ärtor/kålrot/bönor/purjolök/palsternackor ca1,5 -2,5 kg <=5kg 200 kg 24,11 0,00
1.101 Fryst-grönsaksblandningar Ratatouillegrönsaker, aubergine/lök/paprika/tomat/zucchini , lösfryst  ca1,2 -2,4 kg <=5kg 100 kg 46,21 0,00
1.102 Fryst-grönsaksblandningar Grönsaker robust, kronärtskocka/broccoli, vaxböner/körsbärstomat/sockerärtor/paprika/solrosolja ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 100 kg 61,76 0,00
1.103 Fryst-grönsaksblandningar Spanska grillgrönsaker, grillad zucchini/auburgine/röd paprika/ lök /morot i bitar ca 1,5 - 2,5 kg <=5 kg 100 kg 78,24 0,00
1.104 Fryst-Bönmix Bönmix, soyaböner, röda och vita kidneyböner, ätfärdiga efter upptining ca0,5 - 1,0 kg <= 5 kg 600 kg 71,88 0,00
1.105 Fryst-grönsaker Bladspenat, lösfryst, blancherad ca 1,0-2,5 kg <=5 kg 100 kg 20,12 0,00
1.106 Fryst-grönsaker Broccolibuketter 20-40 mm, lösfrysta ca 1,4-2,5 kg <=5 kg 7 500 kg 17,00 0,00
1.107 Fryst-grönsaker Blomkålsbuketter 20-40 mm, lösfrysta ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 1 000 kg 17,24 0,00
1.108 Fryst-grönsaker Brytböner, skuren, lösfryst ca 2,0-2,5 kg <=5 kg 150 kg 14,96 0,00
1.109 Fryst-grönsaker Haricots verts, lösfrysta, förvällda  ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 400 kg 16,49 0,00
1.110 Fryst-grönsaker Kålrötter, förvällda, lösfrysta, tärnade ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 400 kg 14,58 0,00
1.111 Fryst-grönsaker Majskorn, lösfrysta ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 2 000 kg 13,92 0,00
1.112 Fryst-grönsaker Morötter, skivad, styckfryst, förvälld ca 2,0-2,5 kg <=5 kg 500 kg 10,49 0,00
1.113 Fryst-grönsaker Morötter, tärnad, styckefryst 10*10*10mm ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 1 700 kg 9,15 0,00
1.114 Fryst-grönsaker Palsternacka, tärnad, förvälld, styckefryst 10*10*10 mm ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 150 kg 19,00 0,00
1.115 Fryst-grönsaker Selleri, tärnad 10*10*10 mm ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 550 kg 12,87 0,00
1.116 Fryst-grönsaker Spenat, hackad ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 200 kg 12,99 0,00
1.117 Fryst-grönsaker Tomater, tärnad ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg Kravet Global-Gap, IP-sigill eller likvärdigt kvarstår 1 000 kg 14,22 0,00
1.118 Fryst-grönsaker Ärtor, lösfrysta ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 2 600 kg 12,63 0,00
1.119 Fryst-grönsaker Paprika, röd, strimlad ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 1 700 kg 19,76 0,00
1.120 Fryst-grönsaker Paprika, grön, strimlad ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 200 kg 17,70 0,00
1.121 Fryst-grönsaker Persilja, hackad ca 0,2 -0,3 kg <=2 kg 100 kg 40,49 0,00
1.122 Fryst-grönsaker Purjolök, lösfryst, finskuren ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 3 000 kg 14,37 0,00
1.123 Fryst-grönsaker Lök, rå, tärnad 6*6*6mm lösfryst ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 7 000 kg 14,58 0,00
1.124 Fryst-grönsaker Lök, rå, skivad, lösfryst  ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 300 kg 15,60 0,00
1.125 Fryst-grönsaker Champijoner, skivad ca 1,0 - 2,5 kg <= 6 kg 200 kg 27,26 0,00
1.126 Fryst-grönsaker Rödbeta robust, klyftor ca 2,0 - 2,4 kg < =4,8 kg 650 kg 36,42 0,00
1.127 Fryst-grönsaker Purjolök, skivad ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 10 kg 14,37 0,00
1.128 Fryst-grönsaker Babymorötter, lösfryst ca 2,0 -2,5 kg <=5 kg 40 kg 34,88 0,00
1.129 Fryst-grönsaker Rotselleri, 10*10*10 mm, lösfryst, tärnad ca 1,5 - 2,5 kg <= 5 kg 600 kg 12,87 0,00
1.130 Fryst-grönsaker Morötter, lösfryst, klyftade ca 2,0 - 2,5 kg <=5 kg 100 kg 37,93 0,00
1.131 Fryst-örter Örtkrydda Provencale, blandning av basilika, rosmarin o kyndel ca 0,02 - 0,04 kg <=600 gr 20 kg 215,00 0,00
1.132 Fryst-örter Chili, hackad ca 0,2 - 0,3 kg <=2,5 kg 20 kg 80,00 0,00
1.133 Fryst-örter Dill, hackad, lösfryst ca 0,2 -0,3 kg <=3 kg 200 kg 46,05 0,00
1.134 Fryst-örter Gräslök, hackad, lösfryst ca 0,2 -0,3 kg <=3 kg 100 kg 48,17 0,00
1.135 Fryst-örter Basilika, lösfryst ca 0,2 -0,3 kg <= 2 kg 40 kg 63,05 0,00
1.136 Fryst-frukt och bär Lösfryst, osockrad, blandade(röda vinbär,hallon,blåbär,björnbär,svarta vinbär) ca 2,0-2,5 kg <=5,0 kg 100 kg 72,50 0,00
1.137 Fryst-frukt och bär Björnbär, lösfryst, osockrad ca 2,0-2,5 kg <=5,0 kg 315 kg 41,63 0,00
1.138 Fryst-frukt och bär Blåbär, lösfryst, osockrad ca 2,0-2,5 kg <=5,0 kg 570 kg 65,73 0,00
1.139 Fryst-frukt och bär Hallon, lösfryst, oscokrad ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 2 000 kg 54,62 0,00
1.140 Fryst-frukt och bär Jordgubbar, lösfryst, osockrad, hela, styckfryst ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 800 kg 30,09 0,00
1.141 Fryst-frukt och bär Jordgubbar, lösfryst, osockrad, delade ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 300 kg 142,50 0,00
1.142 Fryst-frukt och bär Lingon, lösfryst, osockrad ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 600 kg 56,40 0,00
1.143 Fryst-frukt och bär Vinbär, lösfryst, svart, osockrad ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 50 kg 25,10 0,00
1.144 Fryst-frukt och bär Vinbär, lösfryst, röda, osockrad ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 50 kg 40,00 0,00
1.145 Fryst-frukt och bär Äppelklyftor, lösfryst, osockrad ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 220 kg 21,32 0,00
1.146 Fryst-frukt och bär Exotisk fruktblandning eller likvärdig produkt , lösfryst, (ananas, mango, melon, papaya) <=1,5% tillsatt socker ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 100 kg 64,82 0,00
1.147 Fryst-frukt och bär Äppeltärningar, lösfryst, osockrad, delad förpackning ca 2,0-2,5 kg <=2,5 kg 100 kg 63,74 0,00
1.148 Fryst-frukt och bär Mango, lösfryst, bitar ca 2.0-2,5 kg <=5,0 kg 100 kg 95,00 0,00
1.149 Fryst-charkprodukt                          Blodpudding, fetthalt <=10%, förstekt, lösfryst, skivad, sojaproteinfri, laktosfri ca 2,0 - 3,0 kg <=7 kg 600 kg 38,19 0,00
1.150 Fryst-fläskkött rökt                                Fläskkött rökt strimlad, köttråvara av skinka >=85%, rökt, fetthalt <=9%,  ca 1,0 - 2,0 kg <= 6 kg 200 kg 45,84 0,00
1.151 Fryst-fläskkött rökt                                Fläskkött rökt strimlad, köttråvara av skinka >=85%, rökt, fetthalt <=9%, delad förpackning  ca 1,0 - 2,0 kg <= 2 kg 200 kg 79,00 0,00
1.152 Fryst-fläskkött rökt                               Fläskkött rökt tärnad, köttråvara av skinka >=85%, rökt, fetthalt <=9%,  ca 1,0 - 2,0 kg <= 6 kg 1 800 kg 43,17 0,00
1.153 Fryst-fläskkött rökt                               Fläskkött rökt tärnad, köttråvara av skinka >=85%, rökt, fetthalt <=9%, delad förpackning ca 1,0 - 2,0 kg <= 2 kg 380 kg 43,17 0,00
1.154 Fryst-övrigt färs               Leverfärs, rullpack, fetthalt <=15%, grisleverhalt >=26%, glutenfri, laktosfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri  ca 0,4 - 0,5 kg <= 6 kg 200 kg 54,06 0,00
1.155 Fryst-viltmästarskav                                 Hjort,flingad ca 1,6-5kg <=5kg 2 000 kg 78,35 0,00
1.156 Fryst-potatisbullar                                   Potatisbullar ekologiskt producerad, 54 g/st 3 kg    <= 6kg 50 kg 44,72 0,00
1.157 Fryst-potatisbullar                                   Potatisbullar, utan bacon 54 g/st, glutenfri, laktosfri, komjölksproteinfri, äggfri 3 kg    <=6 kg 11 300 kg 19,49 0,00
1.158 Fryst-potatisprodukter                         Potatis förvälld skivad, 6-7mm tjocka skivor  2,0 - 4,0 kg         <=4 kg 500 kg 19,50 0,00
1.159 Fryst-potatisprodukter                         Potatis tärnad 10x10 utan lök 2,0 - 2,5 kg       <=5 kg 1 000 kg 13,98 0,00
1.160 Fryst-potatisprodukter                         Potatis tärnad ca 10x10x10 förfriterad med lök 2,0 - 2,5  kg       <=5 kg 5 000 kg 17,73 0,00
1.161 Fryst-potatisprodukter                         Förfriterad, potatisklyftor utan skal, 6 segment från varje potatis, typ pommes chateau eller likvärdig produkt 2,0 - 2,5 kg       <=10 kg 10 000 kg 17,21 0,00
1.162 Fryst-potatisprodukter                         Förfriterad potatisklyftor med skal, 8 segment ur varje potatis, typ pommes chateau eller likvärdig produkt 2,0 - 2,5 kg       <=10 kg 1 000 kg 27,41 0,00
1.163 Fryst-Pommes frites                            Pommes frites slät 10 mm 2 - 2,5 kg       <=13 kg 1 500 kg 12,03 0,00
1.164 Fryst-pyttipanna, stekt Oxpytt: friterad potatis, >=19% nötkött eller annan likvärdig produkt ca 1,9-2,5 kg <=5 kg 2 500 kg 27,14 0,00
1.165 Fryst-köttbullar, stekta Nötköttbulle,10-12 g: <=15% fetthalt, >=63% kötthalt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från sojaprotein, fri från äggprotein, ekologiskt producerat ca 2-3 kg <=5,5kg 500 kg 163,08 0,00
1.166 Fryst-köttbullar, stekta Nötköttbulle, 10-12g: <= 16% fetthalt, >=63% kötthalt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från sojaprotein, fri från äggprotein ca 2-2,75 kg <=5,5 kg 1 830 kg 114,10 0,00
1.167 Fryst-köttbullar, stekta Småköttbullar, 8-10g: <=15% fetthalt, >=72% kötthalt, fri från gluten,  fri från mjölkprotein,fri från sojaprotein, fri från äggprotein ca 2-2,5 kg <=4,2 kg 6 000 kg 76,92 0,00
1.168 Fryst-pannbiff, stekta  Pannbiff ca 40 g: <=15% fetthalt, >=65% kötthalt, fri från gluten, fri från laktos, fri från mjölkprotein, fri från sojaprotein, fri från äggprotein ca 2-2,5 kg <=5 kg 3 900 kg 47,64 0,00
1.169 Fryst-pannbiff, stekta  Pannbiff kyckling/nöt ca 40g: <=13% fetthalt, >=63% kötthalt kyckling nöt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från soja, fri från ägg ca 2-5 kg <=5 kg 1 050 kg 70,64 0,00
1.170 Fryst-leverbiff, stekta                                    Leverbiff, stekt, ca 40g: <=18 % Fetthalt , >=34% Kötthalt , >=24% leverhalt, fri från sojaprotein ca 2-2,5kg <=4,2 kg 5 550 kg 71,18 0,00
1.171 Fryst-grillburgare, stekta Grillburgare ca 40g eller annan likvärdig produkt: <=15% fetthalt, >=60 kötthalt, grillränder, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från sojaprotein, fri från äggprotein ca 2-2,2kg <=4,14 kg 3 100 kg 70,64 0,00
1.172 Fryst-hamburgare, råa                                     Hamburgare, ostekt, ca 90g: <=20% fetthalt, >=80% kötthalt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från sojaprotein, fri från äggprotein ca 2-2,2kg <=4,4 kg 200 kg 61,37 0,00
1.173 Fryst-kycklingköttfärsbiff, stekta Cevapcici, ca 40g eller annan likvärdig produkt: <=8,5% fetthalt, >=72% kötthalt av kyckling, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från soja, fri från ägg 2-2,5kg <=4,96 kg 900 kg 104,39 0,00
1.174 Fryst-köttfärsbiff, stekta Färsmedaljong av nöt, ca 50g eller annan likvärdig produkt: <=15% fetthalt, >=62% kötthalt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från soja, fri från ägg 2,5-3kg <=6 kg 900 kg 104,39 0,00
1.175 Fryst-köttfärsbiff, stekta Nötfärsbiff, ca 60 g eller annan likvärdig produkt: <=15% fetthalt, >=60% kötthalt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från soja, fri från ägg 1,98-3kg <=6 kg 900 kg 108,65 0,00
1.176 Fryst-köttfärsbiff, stekta Oxjärpe Provencale,  30-40g eller annan likvärdig produkt: <=16% fetthalt, >=63% kötthalt, fri från gluten, fri från mjölkprotein, fri från soja, fri från ägg 2,5-5,5kg <=5,5 kg 900 kg 140,42 0,00
1.177 Fryst-vegetariska rätter                         Grönsakspytt på rotfrukter/grönsaker ca 2-2,5 kg <=5 kg 140 kg 21,89 0,00
1.178 Fryst-vegetariska rätter                         Falafel: 'kikärtsbiffar eller annan likvärdig produkt, '=>65% kikärtor, fri från gluten, 15-16 g  ca 3-4 kg <=4 kg 500 kg 42,98 0,00
1.179 Fryst-vegetariska rätter                         Greenburger eller annan likvärdig produkt: '=>68% grönsaker/rotfrukter, 50-60g, fri från gluten, fri från mjölk, fri från ägg, fri från soja ca 3,5-4,2kg <=4,2 kg 300 kg 51,89 0,00
1.180 Fryst-vegetariska rätter                         Morotsbiff: minst 64% rotsak/grönsaker, 50-60g, fri från mjölk, eller annan likvärdig produkt ca 3,96 kg <=3,96kg 220 kg 49,07 0,00
1.181 Fryst-vegetariska rätter                         Rödbetsbiff ca 60-70g eller annan likvärdig produkt: =>50% rödbetor, fri från gluten,fri från mjölk, fri från ägg, fri från soja ca 3,96 kg <=4,06 kg 150 kg 70,23 0,00
1.182 Fryst-vegetariska rätter                         Selleribiff, ca 60 g, eller annan likvärdig produkt ca 3,96 kg <=3,96 kg 100 kg 48,92 0,00
1.183 Fryst-vegetariska rätter                         Sortimenstlåda med minst 6 veganrätter <=6,3kg 50 kg 93,44 0,00
1.184 Fryst-vegetariska rätter                         Kikärtsbiff ca 40g eller annan likvärdig produkt: '=> 51% kikärtor ca 4 kg <=4kg 75 kg 58,71 0,00
1.185 Fryst-vegetariska rätter                         Vegetarisk nuggets förstekt ca 22 g eller annan likvärdig produkt: Sojaprotein minst 44%, fri från mjölk ca 3 kg <=3 kg 220 kg 63,12 0,00
1.186 Fryst-vegetariska rätter                         Vegesnitzel ca 83 g eller annan likvärdig produkt: rehydrerat sojaprotein 39%, veteprotein 15%, fri från mjölk ca 4,98 kg <=4,98kg 275 kg 110,90 0,00
1.187 Fryst-vegetariska rätter                         Prinjekorv 30 g eller annan likvärdig produkt: vegetarisk korv typ prinskorv, 61% sojaprotein, fri från gluten, fri från mjölk ca 3 kg <=3 kg 220 kg 103,50 0,00
1.188 Fryst-vegetariska rätter                         Grönsaksbiff Caribbean, ca 50 g eller annan likvärdig produkt ca 4 kg <=4kg 130 kg 85,54 0,00
1.189 Fryst-vegetariska rätter                         Rotfruktsmedaljong av potatis och rotfrukter, ca 30 g ca 5 kg <=5 kg 500 kg 50,19 0,00
1.190 Fryst-vegetariska rätter                         Grekisk bulgurpytt eller annan likvärdig produkt: bulgur, grillade grönsaker, färskost, fri från ägg, fri från soja ca 1-6 kg <=6 kg 130 kg 115,29 0,00
1.191 Fryst-vegetariska rätter                         Boulett, ca 14 g eller annan likvärdig produkt: 71% sojaprotein, morot, fri från mjölk, fri från gluten  ca 2-3 kg <=3 kg 130 kg 88,73 0,00
1.192 Fryst-vegetariska rätter                         Miniboulett, 3 g eller annan likvärdig produkt: 71% sojaprotein, morot, fri från mjölk, fri från gluten ca 2-3 kg <=3 kg 130 kg 140,46 0,00
1.193 Fryst-vegetariska rätter                         Beat, for burger eco eller annan likvärdig produkt: ekologiskt producerad pellets av bönmassa, 100% kokböna ca 2,5 kg <=5kg 500 kg 36,60 0,00
1.194 Fryst-vegetariska rätter                         Beat, brown eco: ekologiskt producerad pellets av bönmassa: 100% kokböna ca 2,5 kg <=5kg 500 kg 36,60 0,00
1.195 Fryst-vegetariska rätter                         Beat, white eco: EKO, pellets av bönmassa. 100% kokböna. ca 2,5 kg <=5kg 500 kg 36,60 0,00
1.196 Fryst - vegetariska rätter Quornfilé eller annan likvärdig produkt: 89% svampprotein, <1,8% fetthalt, fri från gluten, fri från mjölk, fri från sojaprotein, delad förpackning ca 1 kg <=5kg 100 kg 134,00 0,00
1.197 Fryst-puréer                      Torskpuré, MSC: passerat fiskkött av torsk(Gadus morhua), 78% fiskhalt <=2 kg 20 kg 197,36 0,00
1.198 Fryst-puréer Lax- och fiskpuré: Passerat fiskkött av lax (Salmo salar) 52 %, och Alaskapollock (Theragra chalcogramma) 25 %. 77% fiskhalt, 5,5% fetthalt <=2 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till Var försiktig med. 20 kg 230,01 0,00
1.199 Fryst-puréer Kycklingpuré: Passerat kycklingkött. 58% kötthalt, 4,5% fetthalt <=2 kg 20 kg 192,31 0,00
1.200 Fryst-puréer Oxpuré: Passerat oxkött, >=54% fetthalt, <=4% fetthalt <=2 kg Kravet MSR-10916 utgår. 20 kg 206,83 0,00
1.201 Fryst-puréer Skinkpuré: passerat skinka 31%, passerat griskött 22%. >=53% kötthalt, <=7% fetthalt <=2 kg Kravet MSR-10437 utgår. 20 kg 176,49 0,00
1.202 Fryst-puréer Morotspuré: Passerade morötter >=82% morot, <=0,6% fetthalt <=2 kg 20 kg 79,43 0,00
1.203 Fryst-puréer Broccolipuré: Passerad broccoli >=92% broccoli, <=0,3 % fetthalt <=2 kg 20 kg 105,39 0,00
1.204 Fryst-puréer Majspuré: Passerad majs, >=85% majs, <=0,75 g fetthalt <=2 kg 20 kg 113,32 0,00
1.205 Fryst-puréer Paltsternackspuré: Passerad palsternacka, >= 88% palsternacka, <0,5% fetthalt <=2 kg 20 kg 83,73 0,00
1.206 Fryst-timbaler Sortimentslåda med blandade grönsakstimbaler Glutenfri , Grönsaker , Sojaproteinfri , Styckfryst  >=2,4 kg Kravet MSR-10897 utgår. 20 kg 219,60 0,00
1.207 Fryst-timbaler Sortimentslåda med blandade fisk- och köttimbaler. Styckfrysta, fri från mjölk <=2,45 kg Kravet MSR-10437, 10916, 10897 och 10435 utgår. 20 kg 339,27 0,00
1.208 Fryst-timbaler Ristimbal: Timbal av rismjöl <=2,8 kg Kravet MSR-10897 utgår. 20 kg 111,72 0,00
1.209 Fryst-omelett och timbalbas Omelett och timbalbas: okryddad omelettstomme, lösfryst. Fri från gluten <=2 kg Kravet MSR-10897 utgår. 40 kg 92,26 0,00
1.210 Fryst-fågel, obehandlade             Kyckling hel utan inkråm, ca 1-1,3 kg, 100% kyckling,  Ca1-14 kg <=11-14 kg 293 kg 33,51 0,00
1.211 Fryst-fågel, obehandlade             Kycklingklubba, 190-250 g, 100% kyckling,  Ca 2-6 kg <=2-6 kg 660 kg 31,20 0,00
1.212 Fryst-fågel, obehandlade             Kycklingbröstfile ca 120-150 g, >=87% kyckling,  skinn- & benfri, styckfryst, mörad, fri från selleri, soja, senap, svaveloxid ca 3 kg <=5-10 kg 6 000 kg 203,81 0,00
1.213 Fryst-fågel, obehandlade             Kyckling innerfile, ca 35-50 g>=87% kyckling, '=< 1 gfetthalt, fri från stabiliseringsmedel, sojaprotein, mjölk, stärkelse Ca 2 kg <=2-10 kg 6 780 kg 65,00 0,00
1.214 Fryst-fågel, obehandlade             Majskyckling file med skinn, 100% majskycklingbröstfile Ca 2 kg <=4-5 kg 138 kg 196,16 0,00
1.215 Fryst-fågel, obehandlade             Kyckling grytbitar, ca 24 g >=90% kycklinginnerfile, mörad Ca 1-6 kg <=6 kg 4 800 kg 145,00 0,00
1.216 Fryst-fågel, behandlade              Pastakyckling, stekt tärnad 12 mm, till 100 g produkt har använts minst 100 g kycklinglårfile, tärningar av kycklinglårfile, fri från sojaprotein, mjölk ca 3 kg <=5-6 kg 4 415 kg 203,06 0,00
1.217 Fryst-fågel, behandlade              Pastakyckling, stekt, tärnad 18 mm, till 100 g produkt har använts minst 100 g kycklinglårfile, tärningar av kycklinglårfile, fri från sojaprotein, mjölk Ca 3 kg <=5-6 kg 2 000 kg 203,26 0,00
1.218 Fryst-fågel, behandlade              Chicken nuggets,>=52 % kycklingkött Ca 2 kg <=1-6 kg 700 kg 76,56 0,00
1.219 Fryst-fågel, behandlade              Chicken nuggets, >=49 % kycklingkött, fri från gluten Ca 1-5 kg <=5 kg 222 kg 72,14 0,00
1.220 Fryst-fågel, behandlade              Kalkonbröstfilé sous vide, >=90% kalkonbröst, neutralt kryddad Ca 1-10 st <=5 kg 100 kg 175,00 0,00
1.221 Fryst-Nötkött                        Kebabsplit köttråvara >=87%,nötkött, kokt,lösfryst,kryddad,fetthalt <=21%,glutenfri,laktosfri,mjölkproteinfri,sojaproteinfri,äggproteinfri ca1-3kg <=6kg 2 500 kg 67,07 0,00
1.222 Fryst-Nötkött                               Nötskav 3x3x0,3cm,ytterlår,köttråvara >=100%,fetthalt <=4% ca2-6kg <=6kg 400 kg 97,29 0,00
1.223 Färsk-Nötkött Nötbog,strimlat,1x1x4cm,avfettad,fetthalt <=4% ca2-2,5kg <=10kg 2 500 kg 111,15 0,00
1.224 Färsk-Nötkött                                    Fransyska,benfri ca3-6kg <=12kg 200 kg 106,52 0,00
1.225 Färsk-Nötkött                              Högrev,benfri ca3-5kg <=12kg 300 kg 110,00 0,00
1.226 Färsk-Nötkött Innanlår ca3-5kg <=12kg 50 kg 156,00 0,00
1.227 Färsk-Nötkött     Nötbog,tärnat,1x1x1cm,avfettad,fetthalt <=4% ca2-2,5kg <=10kg 4 100 kg 117,00 0,00
1.228 Färsk-Nötkött      Nötbog,tärnat,2x2x2cm,avfettad,fetthalt <=4% ca2-2,5kg <=10kg 500 kg 116,88 0,00
1.229 Färsk-Fläskkött Fläskfilé,hel,putsad,vac ca 500-700g <=5kg 400 kg 156,32 0,00
1.230 Färsk-Fläskkött Fläskkarré,benfri,ej saltlake injecerad,vac ca 2-4,5kg <=10kg 400 kg 74,55 0,00
1.231 Färsk-Fläskkött          Fläskbog 1x1x3-4cm,strimlat,avfettad,fetthalt <=7% ca 2-3kg <=10kg 3 600 kg 67,86 0,00
1.232 Färsk-Fläskkött                          Fläskbog 0,4x0,4x4cm, finstrimlat,avfettad,fetthalt <=7% ca 2-3kg <=10kg 120 kg 60,98 0,00
1.233 Färsk-Fläskkött                    Fläskbog 2x2x2cm,tärnad,avfettad,fetthalt <=7% ca 2-2,5kg <=10kg 300 kg 91,28 0,00
1.234 Färsk-Fläskkött Kotlett,benfri,hel rad,vac ca 2-3,5kg <=12kg 2 500 kg 96,10 0,00
1.235 Fryst-Fläskkött       Kotlett,sous vide,benfri,skivad ca 1,5-3kg <=6,4kg 100 kg 195,58 0,00
1.236 Färskt-chark färdig mat                              Potatispalt med fläsk, >=12% köttråvara av gris ca 2,5-3,3kg <=7kg 7 000 kg 47,25 0,00
1.237 Färskt-chark färdig mat                              Potatispalt utan fläsk, flatpalt ca 2,5-3,3kg <=7kg 2 100 kg 40,37 0,00
1.238 Färskt-chark färdig mat                              Blodpalt, >=13% köttråvara ca 0,3-3kg  <=3kg 100 kg 74,72 0,00
1.239 Färskt-charkprodukt                     Bacon, skivat, ben - brosk- och svålfri sida av gris ca 1,0 -2,5 kg <=2,5 kg 2 000 kg 67,20 0,00
1.240 Färskt-charkprodukt Blodpudding, hel, fetthalt <=16%, soyafri ca 2,0 -2,5 kg <=10 kg 5 500 kg 20,25 0,00
1.241 Färskt-charkprodukt                                   Blodpudding, hel, fetthalt<= 9%, soyafri, delad förpackning ca 2,5 -3,5 kg <=3,5kg 400 kg 44,09 0,00
1.242 Färskt-charkprodukt                   Blodpudding, glutenfri, fetthalt <=9%, delad förpackning ca 0,4 -0,5 kg <=0,5kg 70 kg 43,90 0,00
1.243 Färskt-charkprodukt                               Kalvsylta, kalvkött >=50%, <=8% fett, delad förpackning ca 0,8 -1,0 kg <=1kg 250 kg 87,08 0,00
1.244 Färskt-charkprodukt                                         Leverpastej, ask, bredbar, fetthalt <=22%, grisleverhalt >=30%, kokt, glutenfri,laktosfri, mölkproteinfri ,sojaproteinfri ,äggproteinfri  ca 0,1 - 0,3 kg <=5 kg 450 kg 64,89 0,00
1.245 Färskt-charkprodukt Leverpastej, ask , bredbar , fetthalt <=22%, grisleverhalt >=30%, kokt , glutenfri, laktosfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, delad förpackning  ca 0,1- 0,2 kg <=0,2 kg 125 kg 83,03 0,00
1.246 Färskt-charkprodukt Leverpastej, skivbar, fetthalt <=18%, glutenfri , grisleverhalt >=30%, kokt , laktosfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri  ca 1,0 - 2,0 kg <=10 kg 600 kg 53,57 0,00
1.247 Färskt-charkprodukt Leverpastej, skivbar, fetthalt <=18%, glutenfri , grisleverhalt >=30%, kokt , laktosfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, delad förpackning  ca 1,0 - 2,0 kg <=2 kg 950 kg 68,57 0,00
1.248 Färskt-charkprodukt Leverpastej, skivad, kokt, fetthalt <=20%,grisleverhalt >=30%, glutenfri, laktosfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri  ca 0,1 - 0,2 kg <= 2kg 500 kg 80,45 0,00
1.249 Färskt-charkprodukt Leverpastej, skivad, kokt, fetthalt <=20%,grisleverhalt >=30%, glutenfri, laktosfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, delad förpackning  ca 0,1 - 0,2 kg <=0,2 kg 500 kg 102,98 0,00
1.250 Färskt-fläskkött Ärtfläsk, rå, 10x10x10mm , fläskbog , rimmad utan svål  ca 2,0 - 2,5 kg <=10 kg 200 kg 74,36 0,00
1.251 Färskt-fläskkött                      Ärtfläsk, rå, 10x10x10mm , fläskbog , rimmad utan svål, delad förpackning  ca 2,0 - 2,5 kg <=2,5 kg 100 kg 74,36 0,00
1.252 Färskt-fläskkött                          Sidfläsk rimmad, skivad, ben -brosk- svålfri  ca 1,2 - 2,5 kg <= 3 kg 600 kg 57,36 0,00
1.253 Färskt-fläskkött                      Skinka till påsk, helg o jul, rimmad kokt skivad, svålfri, kötthalt >=84%, delad förpackning ca 1,0  - 2,0 kg <=2 kg 500 kg 93,63 0,00
1.254 Färskt-fläskkött  Skinka till påsk, helg o jul, rimmad kokt hel, svålfri, kötthalt >=84% ca 2,0 - 4,5 kg <=9 kg 500 kg 68,01 0,00
1.255 Färskt-fläskkött                               Skinka till påsk, helg o jul, rimmad kokt hel, svålfri,kötthalt >=84%, delad förpackning ca 1,8 - 4,5 kg <=4,5 kg 1 200 kg 74,01 0,00
1.256 Färskt-fläskkött Kassler, hel, onätad, benfri, kötthalt >=82% ca 1,5 - 2,5 kg <=10 kg 2 500 kg 57,47 0,00
1.257 Färskt-fläskkött Kassler, hel, onätad, benfri, kötthalt >=82%, delad förpackning ca 1,5 - 2,5 kg <=2,5 kg 1 000 kg 57,47 0,00
1.258 Färskt-fläskkött Kassler, skivad, 4 mm, benfri, kötthalt>=82%, delad förpackning  ca 1,5 - 2,5 kg <= 2,5 kg 500 kg 167,33 0,00
1.259 Färskvara-äggprodukter                                Äggmassa flytande, hel äggvita och gula, Bag in box, okryddad ca 4,0-5,0 kg <=7 kg 1 800 kg 32,12 0,00
1.260 Färskvara-margarin, olja mm 100% olivolja ca 1,5-2L <=12kg 250 lit 74,10 0,00
1.261 Färskvara-margarin, olja mm 100% olivolja, delad förpackning ca 1,5-2L <=12kg 100 lit 92,85 0,00
1.262 Färskvara-margarin, olja mm 100% rapsolja ca 1-2L <=12kg 3 700 lit 18,72 0,00
1.263 Färskvara-margarin, olja mm 100% rapsolja, delad förpackning ca 1-2L <=12kg 1 300 lit 23,97 0,00
1.264 Färskvara-margarin, olja mm 100% rapsolja ca 0,5-1L <=15kg 1 200 lit 18,71 0,00
1.265 Färskvara-margarin, olja mm 100% rapsolja, delad förpackning ca 0,5-1L <=15kg 600 lit 18,71 0,00
1.266 Färskvara-margarin, olja mm Sprayfett eller annan likvärdig produkt: Rapsolja, solroslecitin  ca 0,5L <=3 kg 350 lit 72,68 0,00
1.267 Färskvara-margarin, olja mm Mat- och bakmargarin 75-80% fetthalt eller annan likvärdig produkt, max 35g mättat fett ca 0,5-1 kg <=8 kg 1 100 kg 34,14 0,00
1.268 Färskvara-margarin, olja mm Mat- och bakmargarin 75-80% fetthalt eller annan likvärdig produkt, max 35g mättat fett, delad förpackning ca 0,5-1 kg <=8 kg 200 kg 43,71 0,00
1.269 Färskvara-margarin, olja mm Smörgåsmargarin Becel gold 70% fetthalt eller annan likvärdig produkt, normalsaltat, A-och D vitaminberikat, max 1/3 mättat fett  ca 0,5-0,7 kg <=7,2 kg 300 kg 46,10 0,00
1.270 Färskvara-margarin, olja mm Smörgåsmargarin Becel gold 70% fetthalt eller annan likvärdig produkt, normalsaltat, A-och D vitaminberikat, max 1/3 mättat fett, delad förpackning ca 0,5-0,7 kg <= 0,5-0,7kg 200 kg 59,00 0,00
1.271 Färskvara-margarin, olja mm Smörgåsmargarin Flora professional 70% fetthalt eller annan likvärdig produkt, normalsaltat, A-och D-vitaminberikat, max 1/3 mättat fett  ca 0,3-0,5kg <=6,4 kg 500 kg 46,47 0,00
1.272 Färskvara-margarin, olja mm Smörgåsmargarin Flora 39% fetthalt eller annan likvärdig produkt, normalsaltat, A-och D vitaminberikat, max 1/3 mättat fett  ca 600g <=7,2 kg 600 kg 55,56 0,00
1.273 Färskvara-margarin, olja mm Smörgåsmargarin Becel 38% fetthalt eller annan likvärdig produkt, nomalsaltat, A-och D vitaminberikat, max 1/3 mättat fett, fri från mjölkprotein  ca 600g <=7,2 kg 1 000 kg 79,21 0,00
1.274 Färskvara-margarin, olja mm Flytande margarin eller annan likvärdig produkt, max 20% mättat fett, max 0,5% salthalt, mjölkfri ca 2-2,5L <=10kg 1 600 lit 38,61 0,00
1.275 Färskvara-margarin, olja mm Flytande margarin eller annan likvärdig produkt, max 20% mättat fett, max 0,5% salthalt, mjölkfri, delad förpackning ca 2-2,5L <=2,5kg 400 lit 38,61 0,00
1.276 Färskvara-margarin, olja mm Flytande margarin eller annan likvärdig produkt, mjölkfri, delad förpackning ca 500ml <=6kg 400 lit 47,07 0,00
1.277 Färskvara-margarin, olja mm Mat och Bakmargarin 80% fetthalt eller annan likvärdig produkt, max 35 g mättat fett, mjölkfri, delad förpackning ca 500 g <=12 kg 349 kg 47,12 0,00
1.278 Färskvara-margarin, olja mm Smörgåsmargarin 70% fetthalt eller annan likvärdig produkt, normalsaltat, max 1/3 mättat fett, mjölkfri, delad förpackning ca 400 g <=6,4kg 1 650 kg 48,60 0,00
1.279 Färskvara-margarin, olja mm Smörbaserat matfettsblandning 75% fetthalt: pastöriserad grädde, mjölksyrakultur, rapsolja, vatten, salt, a- och d-vitaminserad. Laktosfri med hjälp av

laktasenzym, delad förpackning
ca 300 g <=0,3 kg 100 kg 38,40 0,00

1.280 Färskvara-hårdost filé                                Fetthalt <=17%,snapphane eller likvärdig,nyckelhålsmärkt,delad förpackning ca2,5-3,5kg <=3,5kg 100 kg 84,69 0,00
1.281 Färskvara-hårdost filé                              Fetthalt <=17%,riddar eller likvärdig,nyckelhålsmärkt,delad förpackning ca2,5-3,5kg <=3,5kg 500 kg 101,25 0,00
1.282 Färskvara-hårdost filé                         Fetthalt <=28%,gouda eller likvärdig,delad förpackning ca2-4kg <=4kg 1 100 kg 55,71 0,00
1.283 Färskvara-hårdost filé                        Fetthalt <=24%,edamer eller likvärdig,delad förpackning ca2,5-3,5kg <=3,5kg 1 200 kg 60,41 0,00
1.284 Färskvara-hårdost filé                  Fetthalt <=26%,hushållsost eller likvärdig,delad förpackning ca2-3kg <=3kg 4 200 kg 85,17 0,00
1.285 Färskvara-hårdost bit                              Fetthalt <=28%,herrgård eller likvärdig,delad förpackning ca1-2kg <=2kg 250 kg 95,60 0,00
1.286 Färskvara-hårdost bit          Fetthalt <=31%,präst eller likvärdig,delad förpackning ca1-2kg <=2kg 100 kg 167,20 0,00
1.287 Färskvara-hårdost skivad                              Billinge eller likvärdig,tunn skivad,12g,nyckelhålsmärkt ca1-3kg <=6kg 150 kg 159,91 0,00
1.288 Färskvara-hårdost skivad                             Edamer eller likvärdig,fetthalt <=24%,tunn skivad 12g ca800-1000g <=6kg 1 400 kg 95,93 0,00
1.289 Färskvara-hårdost skivad Gouda eller likvärdig,fetthalt <=28%,skivad,10g ca800-1000g <=6kg 9 100 kg 65,99 0,00
1.290 Färskvara-hårdost Tärnad,1x1cm,fetthalt <=28% ca1-3kg <=6kg 100 kg 155,78 0,00
1.291 Färskvara-messmör  Messmör fetthalt 5-6%,tub ca250-400g <=4kg 100 kg 75,98 0,00
1.292 Färskvara-messmör  Messmör fetthalt 5-6%,tub,delbar ca250-400g <=400g 100 kg 75,98 0,00
1.293 Färskvara-messmör  Messmör fetthalt 5-6%,ask ca400-600g <=6kg 100 kg 76,30 0,00
1.294 Färskvara-messmör  Messmör fetthalt 5-6%,ask, delad förpackning ca400-600g <=600g 100 kg 97,67 0,00
1.295 Färskvara-smältost                      Ostcréme,stark,fetthalt <=15%, delbad förpackning ca3-4kg <=4kg 900 kg 107,73 0,00
1.296 Färskvara-smältost                      Ostcréme,fetthalt >=25%,delad förpackning ca3-4kg <=4kg 400 kg 63,00 0,00
1.297 Färskvara-riven ost Riven ost fetthalt <=29%, tex mex eller likvärdig ca400-500g <=3kg 700 kg 119,00 0,00
1.298 Färskvara-riven ost Riven ost Fetthalt <=17% ca1-2kg <=12kg 1 800 kg 96,83 0,00
1.299 Färskvara-färskost                Philadelphia naturell eller likvärdig fetthalt <=24% ca1-2kg <=2kg 100 kg 128,42 0,00
1.300 Färskvara-färskost Soltorkad tomat softspread eller likvärdig fetthalt <=28% ca 1,5kg <=ca 1,5kg 200 kg 66,53 0,00
1.301 Färskvara-färskost Gräslök softspread eller likvärdig fetthalt <=28% ca 1,5kg <=ca 1,5kg 200 kg 144,29 0,00
1.302 Färskvara-smältost smaksatt                                    Räkost tub fetthalt <=17%,>=10%  ca250-400g <=4kg 100 kg 106,20 0,00
1.303 Färskvara-smältost smaksatt                            Skinkost tub fetthalt<= 17%,>=9%  ca250-400g <=4kg 300 kg 118,59 0,00
1.304 Färskvara-smältost naturell Mildost naturell tub fetthalt <=8%  ca250-400g <=4kg 300 kg 133,04 0,00
1.305 Färskvara-smältost naturell Starkost naturell tub fetthalt <=9%,stark,naturell,tub ca250-400g <=4kg 200 kg 148,34 0,00
1.306 Färskvara-ost, Feta, fårost                        Ost av typ feta fetthalt <=21%,tärnad,komjölk,delad förpackning ca1-3kg <=3kg 2 200 kg 76,53 0,00
1.307 Mejerivaror-laktosfritt  Creme Fraiche, fetthalt >=28%<=34% naturell,kokbar, laktosfri, delad förpackning ca 0,2-0,5 kg <=0,5kg 200 kg 73,76 0,00
1.308 Mejerivaror-laktosfritt  Yoghurt, fetthalt <=0,5%,naturell, laktosfri ca 0,75-1,0kg <=6,0 kg 150 kg 23,00 0,00
1.309 Mejerivaror-laktosfritt  Mjölk dryck, fetthalt <=1,5%, D-vitamin berikad, hållbar dagar: >=18 dagar, högpastöriserad, laktosfri ca 0,5-1,0 kg <=6,0 kg 30 200 kg 19,35 0,00
1.310 Mejerivaror-laktosfritt  Mjölk dryck, fetthalt <=1,5%, D-vitamin berikad, hållbar dagar: >=18 dagar, högpastöriserad, laktosfri, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 1 600 kg 19,35 0,00
1.311 Mejerivaror-laktosfritt  Mjölk dryck, fetthalt <=0,5%, D-vitamin berikad, hållbar dagar: >=18 dagar,högpastöriserad,laktosfri ca 0,5-1,0kg <=6,0 kg 100 kg 23,28 0,00
1.312 Mejerivaror-laktosfritt  Mjölk dryck, fetthalt <=0,5%, D-vitamin berikad, hållbar dagar: >=18 dagar,högpastöriserad,laktosfri, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 50 kg 23,28 0,00
1.313 Mejerivaror-laktosfritt  Gräddfil, fetthalt <=12%,laktosfri, delad förpackning ca 0,2-0,3 kg <=0,3 kg 100 kg 39,00 0,00
1.314 Mejerivaror-laktosfritt  Gräddfil, fetthalt <=12%,laktosfri ca 1,0-1,8 kg <=1,8 kg 150 kg 40,40 0,00
1.315 Mejerivaror-laktosfritt  Cottage cheese, fetthalt <=4%, laktosfri ca 0,25-0,5 kg <=2,0 kg 30 kg 133,11 0,00
1.316 Mejerivaror-laktosfritt  Cottage cheese, fetthalt <=4%, laktosfri, delad förpackning ca 0,25-0,5 kg <=0,5 kg 30 kg 133,11 0,00
1.317 Kolonial-kaffe Kaffe brygg automat typ mörkt etiskt och ekologiskt producerad ca 1kg <=6 kg 1 800 kg 100,35 0,00
1.318 Kolonial-kaffe Kaffe maskinbrygg typ mellanrost etiskt och ekologiskt producerad ca 100g <=6 kg 2 268 kg 125,24 0,00
1.319 Kolonial-kaffe Kafffe maskinbrygg typ mellanrost etiskt och ekologiskt producerad ca 500g <=6 kg 11 088 kg 123,54 0,00
1.320 Kolonial-kaffe Kaffe maskinbrygg typ mörkt etiskt och ekologiskt producerad ca 500g <=6 kg 1 608 kg 109,29 0,00
1.321 Kolonial-kaffe Kaffe kok typ mellanrost etiskt och ekologiskt producerad ca 500g <=6 kg 72 kg 155,00 0,00
1.322 Kolonial-kaffe Snabbkaffe frystorkat typ mellanrost etiskt och ekologiskt producerad ca 200-300g <=3 kg 24 kg 641,25 0,00
1.323 Kolonial-te Te grönt naturell ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 16-20st/fp <=1 kg 6 kg 613,19 0,00
1.324 Kolonial-te Te svart hallon/grädde eller likvärdigt ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 16-20st/fp <=1 kg 12 kg 1 598,84 0,00
1.325 Kolonial-te Te rött Rooibos ca 1,5-2g etiskt och ekologiskt producerad ca 16-20st/fp <=1 kg 6 kg 613,19 0,00
1.326 Kolonial-te Te svart English Breakfast ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 100st/fp <=2,5 kg 2 kg 600,00 0,00
1.327 Kolonial-te Te svart Earl Grey ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 16-20st/fp <=1 kg  28 kg 651,00 0,00
1.328 Kolonial-te Sortimenstlåda ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 16-20st/fp <=2,5 kg 4 kg 700,00 0,00
1.329 Kolonial-te Te Peaseful Dreams eller likvärdigt ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 16-20st/fp <=1 kg 2 kg 1 600,00 0,00
1.330 Kolonial-te Te svart citron ca 1,5-2 g etiskt och ekologiskt producerad ca 100st/fp <=2,5 kg 2 kg 600,00 0,00
1.331 Kolonial-strössel                                    Choklad strössel ca 0,5-1,0 kg <=2 kg 20 kg 67,98 0,00
1.332 Kolonial-strössel                                    Kulört strössel ca 0,5-1,0 kg <=2 kg 30 kg 67,98 0,00
1.333 Kolonial-chokladtopping                                    Choklad topping ca 05-1,2 kg <=2 kg 31 kg 99,17 0,00
1.334 Kolonial-kolatopping                                       Kola topping ca 05-1,2 kg <=2 kg 20 kg 99,81 0,00
1.335 Kolonial-torkad frukt Aprikoser torkade                         ca 0,8-1,5 kg <=18 kg 300 kg 152,13 0,00
1.336 Kolonial-torkad frukt Frukt blandning, kärnfria                           ca 0,8-1,5 kg <=18 kg 50 kg 76,85 0,00
1.337 Kolonial-torkad frukt Katrinplommon, kärnfria                          ca 0,2-1,5 kg <=2 kg 500 kg 73,53 0,00
1.338 Kolonial-torkad frukt Russin, kärnfria ca 0,8-1,5 kg <=2 kg 800 kg 47,72 0,00
1.339 Kolonial-torkad frukt Russin, kärnfria ca 0,2-0,3 kg <=1 kg 60 kg 88,83 0,00
1.340 Kolonial-torkad frukt Russin, kärnfria ca 0,040-0,050 kg <=2 kg 60 kg 85,83 0,00
1.341 Kolonial-ananas Ananas bitar i juice ca2,0-4,0 kg <=5 kg 3 400 kg 33,41 0,00
1.342 Kolonial-ananas Ananas krossad i juice ca2,0-4,0 kg <=5 kg 900 kg 26,96 0,00
1.343 Kolonial-ananas Ananas krossad i juice ca 0,4-0,7 kg <=1 kg 390 kg 41,51 0,00
1.344 Kolonial-ananas Ananas skivor i juice ca2,0-4,0 kg <=5 kg 140 kg 34,13 0,00
1.345 Kolonial-ananas Ananas skivor i juice ca 0,4-0,8 kg <=20 kg 800 kg 42,60 0,00
1.346 Kolonial-fruktcocktail                          Fruktcocktail i juice ca 2,0-3,5 kg <=5 kg 450 kg 35,13 0,00
1.347 Kolonial-fruktcocktail                          Fruktcocktail i juice ca 0,5-1,0 kg <=2 kg 250 kg 35,97 0,00
1.348 Kolonial-mandariner                          Mandariner i sockerlag ca 2,0-3,0 kg <=4 kg 180 kg 48,87 0,00
1.349 Kolonial-mandariner                          Mandariner i sockerlag ca 0,5-1,0 kg <=2 kg 840 kg 50,55 0,00
1.350 Kolonial-persikohalvor                             Persikohalvor i juice ca 2,0-3,5 kg <=5 kg 35 kg 40,61 0,00
1.351 Kolonial-persikohalvor                             Persikohalvor i juice ca 0,5-1,0 kg <=2 kg 120 kg 50,00 0,00
1.352 Kolonial-päronhalvor                          Päronhalvor i fruktjuice ca 0,5-1,0 kg <=2 kg 60 kg 45,11 0,00
1.353 Kolonial-honung Honung fast, 100% honung ca 0,2-0,9 kg <=12 kg 125 kg 51,36 0,00
1.354 Kolonial-honung Honung fast, 100% honung delad förpackning ca 0,2-0,9 kg <=1,5 kg 125 kg 65,75 0,00
1.355 Kolonial-honung Honung flytande, 100% honung ca 0,5-1,0 kg <=1,5 kg 180 kg 92,16 0,00
1.356 Kolonial-socker Rörsocker, bit, brun, Etiskt producerad ca 0,5-1,0 kg <=8 kg 150 kg 67,23 0,00
1.357 Kolonial-socker Bitsocker, hårt ca 1,0 kg <=12 kg 2 000 kg 18,26 0,00
1.358 Kolonial-socker Bitsocker, hårt delad förpackning ca 1,0 kg <=1,5 kg 1 000 kg 23,37 0,00
1.359 Kolonial-socker Minibitsocker ca 0,5-1,0 kg <=20 kg 120 kg 21,93 0,00
1.360 Kolonial-socker Snabbsocker ca 1,0-2,0 kg <=25 kg 110 kg 18,26 0,00
1.361 Kolonial-socker Brun farin  ca 0,5 -1,0 kg <=1,5 kg 20 kg 21,83 0,00
1.362 Kolonial-socker Florsocker ca 0,5-1,0 kg <=15 kg 450 kg 22,05 0,00
1.363 Kolonial-socker Pärlsocker ca 0,5-1,0 kg <=16 kg 90 kg 21,83 0,00
1.364 Kolonial-socker Rörsocker, strö, mörk, Etiskt och ekologiskt producerad  ca 0,4-1 kg <=4 kg 100 kg 47,56 0,00
1.365 Kolonial-socker Strösocker ca 10,0-25,0 kg <=30 kg 50 kg 11,45 0,00
1.366 Kolonial-socker Strösocker ca 1,0-2,6 kg <=16 kg 5 500 kg 12,17 0,00
1.367 Kolonial-socker Strösocker delad förpackning ca 1,0-2,6 kg <= 3 kg 500 kg 15,59 0,00
1.368 Kolonial-socker Syltsocker ca 1,0-2,0 kg <=22 kg 100 kg 18,75 0,00
1.369 Kolonial-socker Sötningsmedel,portions, bit, ask ca 100-500 st <=3900 st 20 kg 1 300,00 0,00
1.370 Kolonial-socker Sötningsmedel, strö ca 0,04-0,1 kg <=0,6 kg 10 kg 270,00 0,00
1.371 Kolonial-socker Brödsirap ca 0,75-1,5 kg <=14 kg 30 kg 24,96 0,00
1.372 Kolonial-socker Sirap, mörk, Etiskt och ekologiskt producerad ca 0,3-0,5 kg <= 4 kg 40 kg 65,00 0,00
1.373 Kolonial-socker Sirap, ljus ca 0,75-1,5 kg <=14 kg 150 kg 19,70 0,00
1.374 Kolonial-socker Sirap, ljus delad förpackning ca 0,75-1,5 kg <=2 kg 100 kg 25,22 0,00
1.375 Kolonial-socker Sirap, mörk ca 0,75-1,5 kg <=2 kg 50 kg 23,18 0,00
1.376 Kolonial-socker Vaniljsocker ca 0,17-0,2 kg <=0,4 kg 100 kg 78,17 0,00
1.377 Kolonial-socker Vaniljsocker delad förpackning ca 1,0 kg <=1 kg 40 kg 109,22 0,00
1.378 Kolonial-socker Vaniljsocker, ekologiskt producerad ca 0,015-0,02 kg <=2 kg 100 kg 290,49 0,00
1.379 Kolonial-fruktsoppa/krämer Aprikoskräm, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <= 8 kg 60 kg 17,18 0,00
1.380 Kolonial-fruktsoppa/krämer Blåbärssoppa/kräm, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <= 8 kg 40 kg 15,00 0,00
1.381 Kolonial-fruktsoppa/krämer Jordgubbssoppa/kräm, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <=8 kg 145 kg 15,00 0,00
1.382 Kolonial-fruktsoppa/krämer Päronkräm, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <= 8 kg 150 kg 15,00 0,00
1.383 Kolonial-fruktsoppa/krämer Fruktsoppa, slät, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <= 8 kg 60 kg 10,10 0,00
1.384 Kolonial-frukt/bärsoppor Nyponsoppa, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <= 8 kg 350 kg 5,22 0,00
1.385 Kolonial-frukt/bärsoppor Hallonsoppa, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <= 8 kg 300 kg 15,00 0,00
1.386 Kolonial-frukt/bärsoppor Blåbärssoppa, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 1 000 kg 9,95 0,00
1.387 Kolonial-frukt/bärsoppor Nyponsoppa, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 3 000 kg 8,06 0,00
1.388 Kolonial-frukt/bärsoppor Fruktsoppa, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 440 kg 18,39 0,00
1.389 Kolonial-frukt/bärsoppor osockrad Nyponsoppa osockrad, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 100 kg 18,06 0,00
1.390 Kolonial-frukt/bärsoppor osockrad Blåbärssoppa,osockrad, kallrörd, pulver ca 0,5-2,0 kg <=4 kg 10 kg 18,78 0,00
1.391 Kolonial-krämer Björnbärskräm, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 650 kg 15,62 0,00
1.392 Kolonial-krämer Hallonkräm, ätfärdig ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 670 kg 11,49 0,00
1.393 Kolonial-krämer Jordgubbskräm, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 800 kg 9,68 0,00
1.394 Kolonial-krämer Äppelkräm, ätfärdig, tetra ca 0,7-1,3 kg <=13 kg 380 kg 15,60 0,00
1.395 Kolonial-krämer Tropiskkräm, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <=8 kg 50 kg 17,69 0,00
1.396 Kolonial-krämer Drottningkräm, lättsockrad, kallrörd, pulver ca 1,0-4,0 kg <=8 kg 100 kg 13,52 0,00
1.397 Kolonial-dessert sås                                Vaniljsås, kallrörd, pulver ca 1,0-2,2 kg <=5 kg 120 kg 8,30 0,00
1.398 Kolonial-kex/kakor/rån Ballerina eller liknande, fylld m choklad ca 0,19-0,2 kg <=8 kg 150 kg 108,65 0,00
1.399 Kolonial-kex/kakor/rån Brago eller likvärdig ca 0,2-0,25 kg <=6 kg 150 kg 67,52 0,00
1.400 Kolonial-kex/kakor/rån Choklad wafers   ca 0,15-0,2 kg <=3,5 kg 95 kg 46,32 0,00
1.401 Kolonial-kex/kakor/rån Citron wafers   ca 0,15-0,2 kg <=3,5 kg 50 kg 46,32 0,00
1.402 Kolonial-kex/kakor/rån Creme wafers   ca 0,15-0,25 kg <=4 kg 60 kg 40,28 0,00
1.403 Kolonial-kex/kakor/rån Marie kex eller likvärdig ca 0,5-0,7 kg <=7 kg frångår kravet av certifierad  palmolja/KKV Miljökrav 100 kg 37,13 0,00
1.404 Kolonial-kex/kakor/rån Singoalla eller likvärdig ca 0,19-0,2 kg <=5 kg 150 kg 85,82 0,00
1.405 Kolonial-kex/kakor/rån Digestive eller likvärdig ca 0,4-0,5 kg <=10 kg 800 kg 21,62 0,00
1.406 Kolonial-kex/kakor/rån Digestive eller likvärdig, glutenfri ca 0,1-0,2 kg <=1,5 kg 10 kg 171,80 0,00
1.407 Kolonial-kex/kakor/rån Digestive med olivsmak, eller likvärdig ca 0,4-0,5 kg <=10 kg 100 kg 38,82 0,00
1.408 Kolonial-kex/kakor/rån Smörgåsrån, vete ca 0,15-0,2 kg <=1 kg 650 kg 79,85 0,00
1.409 Kolonial-kex/kakor/rån, sockerfri Vaniljrån, sockerfri, får innehålla naturliga sockerarter  ca 0,1-0,2 kg <=1,5 kg frångår kravet av certifierad  palmolja/KKV Miljökrav 15 kg 215,03 0,00
1.410 Kolonial-kex/kakor/rån, sockerfri Chokladrån, sockerfri, får innehålla naturliga sockerarter ca 0,1-0,2 kg <=1,5 kg frångår kravet av certifierad  palmolja/KKV Miljökrav 10 kg 215,03 0,00
1.411 Kolonial-kex/kakor/rån Pepparkakshjärtan stora ca 1,0-3kg <=3 kg 600 kg 49,83 0,00
1.412 Kolonial-kex/kakor/rån Pepparkakor  ca 0,3-2,0 kg <=3 kg 200 kg 58,05 0,00
1.413 Kolonial-kex/kakor/rån Pepparkakshjärtan, små ca 0,5-0,9 kg <=3 kg 40 kg 96,03 0,00
1.414 Kolonial-kex/kakor/rån Pepparkakor, glutenfri ca 0,1-0,2 kg <=0,4 kg 15 kg 173,40 0,00
1.415 Kolonial-kex/kakor/rån Havrecocos ca 0,030-0,05 kg <=2 kg 50 kg 240,78 0,00
1.416 Kolonial-kex/kakor/rån 4 mix sortiment småkakor ca 0,7-0,8 kg <=7 kg 1 400 kg 44,46 0,00
1.417 Kolonial-konditori Rulltårta, hallon ca 0,3-1,0 kg <=5 kg 400 kg 115,00 0,00
1.418 Kolonial-konditori Rulltårta, jordgubb ca 0,3-1,0 kg <=5 kg 70 kg 67,24 0,00
1.419 Kolonial-konditori Drömrulle ca 0,3-1,0 kg <=5 kg 70 kg 117,68 0,00
1.420 Kolonial-konditori Mandelkubb ca 0,3-0,5 kg <=7 kg 300 kg 67,73 0,00
1.421 Kolonial-konditori Arraksboll, oinslagen ca 0,040-0,060 kg <=3 kg 50 kg 102,89 0,00
1.422 Kolonial-konditori Chokladboll, glutenfri, oinslagen ca 0,040-0,050 kg <=1,5 kg 70 kg 161,84 0,00
1.423 Kolonial-konditori Cocosboll, skum, glutenfri, oinslagen ca 0,025-0,035 kg <=0,7 kg 80 kg 162,80 0,00
1.424 Kolonial-konditori Mazarin, laktosfri, oinslagen ca 0,035-0,055 kg <=3 kg 30 kg 130,59 0,00
1.425 Kolonial-konditori Krokantrulle, oinslagen ca 0,030-0,05 kg <=2 kg 30 kg 484,62 0,00
1.426 Kolonial-konditori Hallongrotta, oinslagen ca 0,035-0,05 kg <=2 kg 30 kg 173,24 0,00
1.427 Kolonial-konditori Lattebit, oinslagen ca 0,04-0,06 kg <=2 kg 75 kg 127,50 0,00
1.428 Kolonial-konditori Punschrulle, oinslagen ca 0,04-0,06 kg <=4 kg 30 kg 125,39 0,00
1.429 Kolonial-konditori Kaka med citronsmak, eller likvärdig, sockerfri, får innehålla naturliga sockerarter ca 0,04-0,05 kg <=1,5 kg 20 kg 258,77 0,00
1.430 Kolonial-konditori Maränger ca 0,1-0,2 kg <=2,8 kg 20 kg 174,05 0,00
1.431 Kolonial-konditori Tårtbotten, anslag, 3 del ca 0,3-0,6 kg <=6 kg 50 kg 114,63 0,00
1.432 Kolonial-kakaopulver                       Kakao 20-22% , Etiskt och ekologiskt producerad (Fairtrade) ca 0,2-1,0 kg <=2 kg 200 kg 97,40 0,00
1.433 Kolonial-chokladdryck                        Snabbchoklad, portionsförp, pulver, blandas med vatten ca 0,030-0,035 kg <=4 kg 200 kg 101,97 0,00
1.434 Kolonial-chokladdryck                        Snabbchoklad blandas med mjölk, lättlöslig, pulver ca 0,5-1,0 kg <=1,5 kg 800 kg 59,19 0,00
1.435 Kolonial-chokladdryck                        Snabbchoklad blandas med mjölk, lättlöslig, pulver, Etiskt och ekologiskt producerad  ca 0,3-1,0 kg <=1,5 kg 500 kg 50,00 0,00
1.436 Kolonial-blockchoklad Blockchoklad ljus, minst 25% cacao, förpackad separat ca 0,1-1,0 kg <=1 kg 20 kg 131,28 0,00
1.437 Kolonial-blockchoklad Blockchoklad mörk, minst 30-70% cacao, förpackad separat,  ca 0,1-1,0 kg <=1 kg 100 kg 102,38 0,00
1.438 Kolonial-blockchoklad Blockchoklad vit, förpackad separat ca 0,1-1,0 kg <=1 kg 35 kg 121,25 0,00
1.439 Kolonial-kokos Kokos, riven  ca 0,5-1,0 kg <=9kg 200 kg 52,91 0,00
1.440 Kolonial-kokos Kokos, riven  ca 0,15-0,3 kg <=6 kg 100 kg 106,60 0,00
1.441 Kolonial-pumpakärnor Pumpakärnor ca 0,1-0,5 kg <=2 kg 40 kg 166,89 0,00
1.442 Kolonial-mandel Mandelspån ca 0,04-0,15 kg <=2 kg 15 kg 383,10 0,00
1.443 Kolonial-mandel Mandelspån ca 0,5-0,8 kg <=8 kg 15 kg 173,72 0,00
1.444 Kolonial-mandelmassa Mandelmassa ca 0,4-1,0 kg <=1,5 kg 150 kg 69,00 0,00
1.445 Kolonial-mandel Sötmandel, hela med skal ca 0,6-1,5 kg <=10 kg 100 kg 149,33 0,00
1.446 Kolonial-bakpulver Bakpulver ca 0,15-0,2 kg <=0,5 kg 50 kg 76,43 0,00
1.447 Kolonial-bakpulver Bakpulver ca 0,7-1,0 kg <=1,5 kg 40 kg 51,14 0,00
1.448 Kolonial-jäst Jäst färsk, matbröd ca 0,05-0,10 kg <=2,5 kg 40 kg 33,81 0,00
1.449 Kolonial-jäst Jäst torr, 2 p ca 0,010-0,020 kg <=2 kg 20 kg 205,59 0,00
1.450 Kolonial-välling Frukostvälling utan tillsatt socker ca 0,4-0,8 kg <=4,5 kg 200 kg 13,23 0,00
1.451 Kolonial-välling Fullkornsvälling utan tillsatt socker ca 0,4-0,8 kg <=4,5 kg 500 kg 12,84 0,00
1.452 Kolonial-konserv korv                              Korv med skinn, fetthalt<=23%, kötthalt>=52% , fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och ägg ca 1,8 - 2,0 kg <=6 kg 1 000 kg 72,36 0,00
1.453 Kolonial-konserv korv                              Korv med skinn, fetthalt<=23%, kötthalt>=52% , fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och ägg, delad förpackning ca 1,8 - 2,0 kg <=2 kg 300 kg 72,36 0,00
1.454 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Champis, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 120 lit 8,57 0,00
1.455 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Fruktsoda, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 250 lit 9,51 0,00
1.456 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Hallonsoda, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 250 lit 8,57 0,00
1.457 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Apelsin, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 250 lit 8,57 0,00
1.458 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Apelsin, light, PET 150cl ca 1,5 liter <=7 liter 100 lit 10,18 0,00
1.459 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Jul/påsk/festmust, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 3 400 lit 9,24 0,00
1.460 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Jul/påskt/festmust, light,PET 150cl ca 1,5 liter <=7 liter 190 lit 7,43 0,00
1.461 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Lättöl, kl 1, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 2 500 lit 9,80 0,00
1.462 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Citronvatten, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 1 200 lit 9,05 0,00
1.463 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Naturell vatten, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 1 800 lit 9,05 0,00
1.464 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Päronsoda, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 250 lit 8,57 0,00
1.465 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Sockerdricka, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 150 lit 8,57 0,00
1.466 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Trocadero, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 400 lit 8,58 0,00
1.467 Kolonial-läsk, kolsyrad dricka Vichy, returglas ca 0,33 liter <=7 liter 2 900 lit 9,00 0,00
1.468 Kolonial-Cider Päroncider ca 1,0-2,0 liter <=18,0 liter 100 lit 11,16 0,00
1.469 Kolonial-Cider Äppelcider ca 1,0-2,0 liter <=18,0 liter 150 lit 11,18 0,00
1.470 Kolonial-Chilisås                                          Chilisås, glutenfri,glasflaska ca500-600g .<= 7,2 kg 300 kg 79,39 0,00
1.471 Kolonial-Chilisås                                          Chilisås, glutenfri,ståpåse ca2-3kg .<= 9 kg 2 400 kg 32,66 0,00
1.472 Kolonial-Ketchup                                           Ketchup, tomatkoncentrat > = 55%,totalmängd socker <=22g,fri från stärkelse ca500-600g .<= 7,2 kg 2 700 kg 25,00 0,00
1.473 Kolonial-Ketchup                                           Ketchup, tomatkoncentrat > = 55%,totalmängd socker <=22g,fri från stärkelse,delad förpackning ca500-600g .<= 600 g 1 000 kg 25,00 0,00
1.474 Kolonial-Ketchup Ketchup, påse, sentomat, totalmängd socker <=17g,fri från stärkelse ca2-3kg .<= 15 kg 5 000 kg 22,58 0,00
1.475 Kolonial-Ketchup                            Ketchup, påse, sentomat, totalmängd socker < = 17g, fri från stärkelse ca4-5 kg .<= 15 kg 400 kg 26,79 0,00
1.476 Kolonial-Ketchup                              Ketchup, påse, sentomat, totalmängd socker <=24g, fri från stärkelse ca5-6 kg .<=18 kg 600 kg 35,51 0,00
1.477 Kolonial-Ketchup                                Ketchup, portion, totalmängd socker <=24g, fri från stärkelse ca0,009-0,011g .<=2 kg 200 kg 139,77 0,00
1.478 Kolonial-Tomatpuré                                    Tomatpuré, glasburk ca300-600g .<= 3kg 1 200 kg 43,74 0,00
1.479 Kolonial-Tomatpuré                                    Tomatpuré, ståpåse ca3-4,5kg .<=9 kg 2 800 kg 27,83 0,00
1.480 Kolonial-Senap Senap, dijon, glasburk ca500-1000g .<= 6 kg 300 kg 42,32 0,00
1.481 Kolonial-Senap Senap, dijon, glasburk, delad förpackning ca500-1000g .<= 1000g 150 kg 54,17 0,00
1.482 Kolonial-Senap Senap, dijon, hink ca 4-5 kg <= ca 5 kg 300 kg 48,35 0,00
1.483 Kolonial-Senap Senap, mild, plastflaska ca450-500 g .<=6 kg 1 000 kg 78,39 0,00
1.484 Kolonial-Senap                                             Senap, mild, plastflaska delad förpackning ca450-500g .<=500 g 1 000 kg 100,35 0,00
1.485 Kolonial-Senap Senap, mild, hink ca4,5-5,5 kg .<=5,5 kg 400 kg 36,29 0,00
1.486 Kolonial-Senap                                             Senap, portion ca0,009-0,011 g .<= 2,7 kg 50 kg 60,36 0,00
1.487 Kolonial-Senap             Senap, påse,sentomat ca2,5-4 kg .<=8 kg 200 kg 21,74 0,00
1.488 Kolonial-ströbröd Ströbröd glutenfri ca 0,15-0,4 kg <=0,5 kg 17 kg 159,63 0,00
1.489 Kolonial-ströbröd Ströbröd, osötad, glutenfri, mjölkproteinfri, vetestärkelsefri ca 0,3-0,5 kg <=2,0 kg 30 kg 124,71 0,00
1.490 Kolonial, ströbröd Ströbröd, osötad, vete, mjölkproteinfri ca 0,5-1,0 kg <=10,0kg 150 kg 21,00 0,00
1.491 Kolonial, ströbröd Ströbröd, osötad, vete, mjölkproteinfri, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 300 kg 17,09 0,00
1.492 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Delikatess eller likvärdig, fullkornshalt >=100%, kostfiber >=16g, nyckelhålsmärkt, laktosfri, rektangulär, råg <=0,4-0,6 kg <=7,0kg 2 500 kg 49,11 0,00
1.493 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Delikatess eller likvärdig, fullkornshalt >=100%, kostfiber >=16g, nyckelhålsmärkt, laktosfri, rektangulär, råg, delad förpackning <=0,4-0,6 kg <=0,6kg 300 kg 49,11 0,00
1.494 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Frukost eller likvärdig, kostfiber >=7g, rektangulär, vallmo, vete, laktosfri <=0,3-0,6 kg <=6,0kg 1 200 kg 52,91 0,00
1.495 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Frukost elller likvärdig, kostfiber >=7g, rektangulär, vallmo, vete, laktosfri, delad förpackning <=0,3-0,6 kg <=0,5kg 200 kg 67,73 0,00
1.496 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Frukost eller likvärdig, kostfiber >=7g, rektangulär, vallmo, vete, laktosfri <=1,2-1,4 kg <=4,5kg 3 500 kg 46,23 0,00
1.497 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Havreknäcke eller likvärdig Fullkornshalt >=60%, kostfiber >=10g, nyckelhålsmärkt, rektangulär, havre <=0,4-0,6 kg <=7,0kg 150 kg 61,29 0,00
1.498 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Havreknäcke eller likvärdig Fullkornshalt >=60%, Kostfiber >=10g, Nyckelhålsmärkt, Rektangulär, Havre <=1,1-1,3 kg <=4,0kg 1 400 kg 56,30 0,00
1.499 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Husman eller likvärdig, fullkornshalt >=100%, kostfiber >=15g, nyckelhålsmärkt, rektangulär, råg <=0,3-0,6 kg <=6,5kg 400 kg 38,72 0,00
1.500 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Husman eller likvärdig, fullkornshalt >=100%, kostfiber >=15g, nyckelhålsmärkt, rektangulär, råg, delad förpackning <=0,3-0,6 kg <=0,55kg 100 kg 49,56 0,00
1.501 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Husman eller likvärdig, fullkornshalt >=100%, kostfiber >=15g, nyckelhålsmärkt, rektangulär, råg ca 0,9-1,2 kg <=3,5kg 800 kg 35,58 0,00
1.502 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Råg, kostfiber >=15g, fullkornshalt >=100%,nyckelhålsmärkt, laktosfri ca 1,5-1,7 kg <=4,0 kg 900 kg 41,84 0,00
1.503 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Fullkornshalt >=100%, kostfiber >=15g, nyckelhålsmärkt, rektangulär, råg ca 0,2-0,4 kg <=6,0 kg 560 kg 51,51 0,00
1.504 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Fullkornshalt >=100%, kostfiber >=15g, nyckelhålsmärkt, rektangulär, råg, delad förpackning ca 0,2-0,4 kg <=0,25kg 140 kg 65,94 0,00
1.505 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Råg, nyckelhålsmärkt ca 0,3-0,6 kg <=7,0 kg 455 kg 37,89 0,00
1.506 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Råg, nyckelhålsmärkt, delad förpackning ca 0,3-0,6 kg <=0,55 kg 100 kg 48,50 0,00
1.507 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Råg, nyckelhålsmärkt, kostfiber >=14g, fullkornshalt >73%, rektangulär ca 1,0-1,3 kg <=4,0kg 1 000 kg 33,92 0,00
1.508 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Råg, Nyckelhålsmärkt, kostfiber >=15g, fullkornshalt >=100%,rektangulär ca 0,9-1,2 kg <=3,5kg 2 147 kg 47,04 0,00
1.509 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, Råg, nycklehålsmärkt, fullkornshalt >=100%, kostfiber >=16%, rektangulär ca 1,0-1,3 kg <=4,0kg 850 kg 38,16 0,00
1.510 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Tunnbröd, Vete,råg, mjölkproteinfri ca 0,33-2,5 kg <=2,5 kg 180 kg 85,11 0,00
1.511 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Tunnbröd, Korn, mjölkproteinfri ca 0,3-0,5 kg <=3,0kg 530 kg 73,40 0,00
1.512 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Paltbröd, Råg, blodprotein från nöt och gris ca 0,2-0,5 kg <= 3,0kg 100 kg 111,96 0,00
1.513 Kolonial-hårt bröd/torra bakverk                            Skorpor, fullkorn, mjölkproteinfri, osötad, vete ca 0,3-0,5 kg <=6,00 kg 100 kg 38,78 0,00
1.514 Kolonial-hårt bröd/torra bakverk                            Skorpor, kardemumma, mjölkproteinfri, vete ca 0,3-0,5 kg <=6,00 kg 560 kg 38,82 0,00
1.515 Kolonial-hårt bröd/torra bakverk                            Skorpor, kardemumma, mjölkproteinfri, vete ca 0,8-1,5 kg <=2,00 kg 100 kg 50,61 0,00
1.516 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, glutenfri, mjölkproteinfri, fri från sesamfrön, kostfiber >= 7,0%, rektangulär, delad förpackning ca 0,2-0,3kg <=0,3kg Kravet på palmolja utgår.  150 kg 142,79 0,00
1.517 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Knäckebröd, glutenfri ca 0,3-0,5kg <=3,0kg 65 kg 104,58 0,00
1.518 Kolonial-hårt matbröd, knäckebröd                                Riskaka, glutenfri, ekologisk, lättsaltad ca 0,130-0,2kg <=2,0kg 100 kg 118,28 0,00
1.519 Kolonial-speceri, kryddor                     Tacosås, mild, >=18 % tomat, glutenfri, fri från vetestärkele ca 3,0-4,0 kg <=11,0 kg 500 kg 29,13 0,00
1.520 Kolonial-speceri, kryddor                     Tacosås, mild, >=18 % tomat, glutenfri, fri från vetestärkelse, delad förpackning ca 1,5-4,0 kg <=4,0 kg 300 kg 37,29 0,00
1.521 Kolonial-speceri, kryddor                     Salsa, medium, >=41% tomat, glutenfri, fri från vetestärkelse ca 3,0-4,0 kg <=11,0 kg 150 kg 37,17 0,00
1.522 Kolonial-speceri, kryddor                     Salsa, medium, >=41% tomat, glutenfri, fri från vetestärkelse, delbad förpackning ca 3,0-4,0 kg <=4,0 kg 150 kg 37,17 0,00
1.523 Kolonial-speceri, kryddor                     Taco spice mix eller liknande produkt, glutenfri, fri fråpn vetestärkelse, delad förpackning ca 0,9-1,2 kg <=1,2 kg 210 kg 77,51 0,00
1.524 Kolonial-speceri, kryddor                     Fajita spice mix eller liknande produkt, glutenfri, fri från vetestärkelsei, delad förpackning ca 0,9-1,2 kg <=1,2 kg 50 kg 125,18 0,00
1.525 Kolonial-speceri, kryddor                     Mexican spice mix eller liknande produkt, glutenfri, stärkelsefri  ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 50 kg 108,23 0,00
1.526 Kolonial-speceri, kryddor                     Crispy chicken bites spice mix eller liknande produkt, glutenfri, stärkelsefri, delad förpackning ca 0,9-1,5 kg <=1,5 kg 350 kg 102,18 0,00
1.527 Kolonial-speceri, kryddor                     Raita spice mix eller liknande produkt, glutenfri, stärkelsefri, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 50 kg 110,00 0,00
1.528 Kolonial-speceri, kryddor                     Tikka masal spice mix eller liknande produkt, glutenfri, stärkelsefri, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 50 kg 151,61 0,00
1.529 Kolonial-speceri, majschips Nachochips, runda, glutenfri                                 ca 2,5-3,0 kg <=3,0 kg 1 000 kg 51,98 0,00
1.530 Kolonial-speceri, majschips Taco tubs eller likvärdig produkt, glutenfri                                        ca 0,1-0,2 kg <=4,0kg 100 kg 133,73 0,00
1.531 Kolonial-popcorn Popcorn, micro, naturell                           ca 0,1-0,3 kg <= 5,0 kg 100 kg 62,45 0,00
1.532 Kolonial-speceri, baljväxter Ärter gula                                    ca 1,0-5,0 kg <=5 kg 250 kg 14,61 0,00
1.533 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Blåbärssylt: >=35% bärhalt, hink <= 5 kg 50 kg 28,61 0,00
1.534 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Hallonsylt, refill: >=35% bärhalt ca 650-750g <= 9 kg 1 600 kg 33,44 0,00
1.535 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Hallonsylt, lättsockrad: >=35% bärhalt, <=30% tillsatt socker, hink <= 5 kg 3 500 kg 21,99 0,00
1.536 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Jordgubbssylt, refill: >=35% bärhalt ca 650-750g <= 9 kg 1 386 kg 31,86 0,00
1.537 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Jordgubbssylt, lättsockrad: >=35% bärhalt, <=25% tillsatt socker, hink <= 5 kg 500 kg 26,00 0,00
1.538 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Lingonsylt, osötad: >=50% bärhalt, osockrad, burk ca 650-750g <= 10 kg 46 kg 45,57 0,00
1.539 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Lingonsylt, refill: >=35% bärhalt ca 650-750g <= 9 kg 1 260 kg 35,67 0,00
1.540 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Lingonsylt, sentomat: >=35% bärhalt, <=36% tillsatt socker ca 3 kg <= 9 kg 3 600 kg 30,54 0,00
1.541 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Lingonsylt, lättsockrad: >=35% bärhalt, <= 25% tillsatt socker, hink <= 5 kg 19 000 kg 28,46 0,00
1.542 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Pannkakssylt, sentomat: >=35% bär/frukthalt ca 3,3 kg <= 9,9 kg 750 kg 27,29 0,00
1.543 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Pannkakssylt, lättsockrad: >=38% bär/frukthalt, <= 26% tillsatt socker, hink <= 5 kg 1 400 kg 16,97 0,00
1.544 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Äppelmos, lågkalori: >=73% frukthalt, syntetiskt sötningsmedel, burk ca 650-750g <= 4,1 kg 30 kg 23,31 0,00
1.545 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Äppelmos, lågkalori: >=73% frukthalt, syntetiskt sötningsmedel, burk, delad förpackning ca 650-750g <= 4,1 kg 15 kg 29,82 0,00
1.546 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Äppelmos, lättsockrad: >=62% frukthalt, burk ca 650-750g <=7 kg 100 kg 27,51 0,00
1.547 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Äppelmos, refill: =>62% frukthalt ca 650-750g <=8,76 kg 300 kg 18,98 0,00
1.548 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Äppelmos, lättsockrad: =>55% frukthalt, <=20% tillsatt socker, hink <= 5kg 2 000 kg 16,01 0,00
1.549 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Rödvinbärsgelé: =>45% råsaft, <= 51% tillsatt socker, hink ca 1,2 kg <= 3,6 kg 40 kg 26,01 0,00
1.550 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Rödvinbärsgelé: =>45% råsaft, =< 51% tillsatt socker, hink, delad förpackning ca 1,2 kg <= 1,2 kg 60 kg 33,30 0,00
1.551 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Svart vinbärsgelé: >=45% råsaft, <= 51% tillsatt socker, hink ca 1,2kg <= 3,6 kg 100 kg 21,39 0,00
1.552 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Svart vinbärsgelé: >=45% råsaft, <=51% tillsatt socker, hink, delad förpackning ca 1,2 kg <= 1,2 kg 150 kg 27,39 0,00
1.553 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Apelsinmarmelad: >=24% apelsiner, <=44% tillsatt socker, hink ca 1,5kg <= 1,5 kg 75 kg 34,42 0,00
1.554 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Apelsinmarmelad, lättsockrad: >=30 g apelsiner, lättsockrad, burk ca 550-650g <=7,68 kg 200 kg 27,71 0,00
1.555 Kolonial-sylt/mos/gele/marmelad Aprikosmarmelad, klämflaska: =>40 g aprikoser, lättsockrad ca 400-550g <= 4,35 kg 50 kg 41,64 0,00
1.556 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Apelsinsaft: >=6-6,5% juice, >=5,5-6% tillsatt socker, tetra ca 1L <=8L 1 800 lit 5,00 0,00
1.557 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Apelsinsaft: >=6-6,5% juice, >=5,5-6% tillsatt socker, tetra, delad förpackning ca 1L <=1L 1 800 lit 5,00 0,00
1.558 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Apelsinsaft: >=6-6,5% juice, >=5,5-6% tillsatt socker, dunk ca 5L <=5L 3 000 lit 5,00 0,00
1.559 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Blandsaft, jordgubb: >= 9 % fruktjuice varav 3 % jordgubbsjuice, <=6% tillsatt socker, dunk ca 5L <=5L 1 500 lit 5,00 0,00
1.560 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Blandsaft, jordgubb: >=8,5-9% fruktjuice, <=7% tillsatt socker, tetra ca 1L <=8L 2 400 lit 3,51 0,00
1.561 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Blandsaft, jordgubb: >=8,5-9% fruktjuice, <=7% tillsatt socker, tetra, delad förpackning ca 1L <=8L 2 100 lit 3,51 0,00
1.562 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Körsbärssaft: >=9% fruktjuice från koncentrat varav 3% körsbärsjuice, <=6,5% tillsatt socker, tetra ca 1L <=8L 4 200 lit 3,93 0,00
1.563 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Körsbärssaft: >=9% fruktjuice från koncentrat varav 3% körsbärsjuice, <=6,5% tillsatt socker, tetra, delad förpackning ca 1L <=8L 3 000 lit 3,93 0,00
1.564 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Blandsaft, körsbär: >=9% fruktjuice varav 3,5% körsbärsjuice, <= 6,5% tillsatt socker, dunk ca 5L <=5L 3 000 lit 3,14 0,00
1.565 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Hallonsaft: >=9% fruktjuice, <=6% tillsatt socker ca 5L <=5L 1 050 lit 4,70 0,00
1.566 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Svartvinbärssaft: >=5% svartvinbärsjuice, 4,5% druvjuice, <=8% tillsatt socker, dunk ca 5L <=5L 800 lit 7,89 0,00
1.567 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Lingondryck, osockrad:>=10% fruktjuice, sötningsmedel, flaska ca 1L <=8L 10 800 lit 5,27 0,00
1.568 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Körsbärsdryck, osötad: >= 36% fruktjuice, socker fr  frukten, tetra ca 1L <=8L 900 lit 6,54 0,00
1.569 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Körsbärsdryck, osötad: >= 36% fruktjuice, socker fr  frukten, tetra, delad förpackning ca 1L <=8L 450 lit 8,37 0,00
1.570 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Tropisk dryck, osötad: >= 13 % fruktjuice, sötningsmedel, tetra ca 1L <=8L 19 800 lit 3,45 0,00
1.571 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Citrondryck, osötad: >= 9 % fruktjuice, sötningsmedel, tetra ca 1L <=8L 1 350 lit 3,03 0,00
1.572 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Sv vinbärsdryck, osötad: >= 6 % fruktjuice, sötningsmedel, tetra ca 1L <=8L 1 350 lit 6,00 0,00
1.573 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Sv vinbärsdryck, osötad: >= 6 % fruktjuice, sötningsmedel, tetra, delad förpackning ca 1L <=8L 1 350 lit 4,88 0,00
1.574 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Äppeldryck, osötad: >= 10 % fruktjuice, sötningsmedel, tetra ca 1L <=8L 1 350 lit 3,51 0,00
1.575 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Äppeldryck, osötad: >= 10 % fruktjuice, sötningsmedel, tetra, delad förpackning ca1L <=8L 1 350 lit 3,51 0,00
1.576 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Lättdryck, svartvinbär: >= 10 % frukthalt, <= 6% tillsatt socker, tetra ca 1L <=10L 900 lit 2,31 0,00
1.577 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Lättdryck, äpple: >= 12% frukthalt, >= 5,5 % tillsatt socker, tetra ca 1L <=10L 900 lit 1,82 0,00
1.578 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Lättdryck, äpple: >= 12% frukthalt, >= 5,5 % tillsatt socker, tetra, delad förpackning ca 1L <=10L 900 lit 1,82 0,00
1.579 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Måltidsdryck, lingon: >=7,5% fruktjuice (1,5% lingonjuice), <= 7% tillsatt socker.  ca 5L <=5L 6 000 lit 6,00 0,00
1.580 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Svartvinbärsdryck: >=14% svartvinbärsjuice, <=7,5% tillsatt socker, tetra drickfärdig ca 1L <=12L 500 lit 16,76 0,00
1.581 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Fruktdryck, äpple: >= 16 % fruktjuice, >= 6,5 % tillsatt socker ca 5L <=5L 1 680 lit 3,45 0,00
1.582 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Tranbärsdryck: >= 16% tranbärsjuice, drickfärdig dryck innehåller 40% frukthalt ca 25cl <=6,75L 5 100 lit 17,87 0,00
1.583 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Måltidsdryck, citron/lime: >= 5,5 % fruktjuice varav 4 % citronjuice och 1,5 % limejuice, <= 6 % tillsatt socker ca 10L <=10L 420 lit 3,38 0,00
1.584 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Måltidsdryck, lingon: >=7,5 % fruktjuice varav 3 % äppeljuice, 1,5 %lingonjuice, 1,5 % blåbärsjuice och 1,5 % aroniajuice, <= 6,2% tillsatt socker ca 10L <=10L 13 800 lit 5,00 0,00
1.585 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Fruktdryck, tropisk:>=13% fruktjuice från koncentrat,apelsin 5%, druva 4,5%, ananas 2,5%, passionsfrukt 1%. Osockrad ca 10L <=10L 1 800 lit 4,19 0,00
1.586 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Måltidsdryck, äpple: >=10 % fruktjuice, <=5,6 % tillsatt socker ca 10L <=10L 2 400 lit 5,00 0,00
1.587 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Äppeljuice, drickfärdig: 100% fruktjuice, tetra ca 1L <=10L 400 lit 11,00 0,00
1.588 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Äppeljuice, drickfärdig:100% fruktjuice, tetra, delad förpackning ca 1L <=10L 200 lit 14,07 0,00
1.589 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% apelsinjuice, konc, tetra ca 1L <=10L 5 200 lit 6,35 0,00
1.590 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% apelsinjuice, tetra, drickfärdig ca 20 cl <=5,4L 100 lit 66,03 0,00
1.591 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% äppeljuice, konc, tetra ca 1L <=8L 2 800 lit 6,12 0,00
1.592 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% äppeljuice, konc, tetra, delad förpackning ca 1L <=8L 2 800 lit 7,85 0,00
1.593 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% äppeljuice, konc, tetra ca 20 cl <=5,4L 200 lit 10,94 0,00
1.594 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% apelsinjuice drickfärdig, inget tillsatt socker, tetra m sugrör ca 25 cl <=6,75L 4 000 lit 17,42 0,00
1.595 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker 100% äppeljuice drickfärdig, inget tillsatt socker, tetra m sugrör ca 25 cl <=6,75L 1 500 lit 16,73 0,00
1.596 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Tranbärsdryck, 40% frukt o bärjuice varav 17% tranbärsjuice, tetra, drickfärdig                                   ca 1 L <=10 L 1 200 lit 16,50 0,00
1.597 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Smil Päron eller annan likvärdig produkt, tetra m sugrör                                 ca 25 cl <=6,75L 5 000 lit 10,23 0,00
1.598 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Vinglögg alkoholfri                                ca 75 cl >=9L 150 lit 38,27 0,00
1.599 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Julglögg koncentrat, dunk                                ca 2,5 L <=10L 75 lit 12,69 0,00
1.600 Kolonial-Juice/Nektar/Saft/Drycker Julglögg koncentrat, dunk , delad förpackning              ca 2,5L <=2,5L 135 lit 16,25 0,00
1.601 Kolonial-potatismospulver Potatismos, komplett: >=88% torkad potatis eller annan likvärdig produkt ca 2 kg <=10kg 2 000 kg 7,97 0,00
1.602 Kolonial-mjöl Grahamsmjöl ca 1,5 kg <=9 kg 400 kg 7,59 0,00
1.603 Kolonial-mjöl Kornmjöl                                           ca 1,5 kg <=9 kg 130 kg 13,44 0,00
1.604 Kolonial-mjöl Lantbrödsmjöl 4 sädesla                            ca 1,5 kg <=9 kg 300 kg 14,27 0,00
1.605 Kolonial-mjöl Rågsikt                                            ca 2 kg <=12 kg 530 kg 8,09 0,00
1.606 Kolonial-mjöl Kärnvetemjöl ca 2 kg <=12 kg 7 000 kg 6,77 0,00
1.607 Kolonial-mjöl Kärnvetemjöl delad förpackning ca 2 kg <=12 kg 2 800 kg 6,77 0,00
1.608 Kolonial-mjöl Kärnvetemjöl, ekologiskt producerat ca 2 kg <=16 kg 1 700 kg 12,35 0,00
1.609 Kolonial-mjöl Kärnvetemjöl ca 5kg  <= 5 kg 1 800 kg 7,82 0,00
1.610 Kolonial-mjöl Vetemjöl special                                   ca 2 kg <=12 kg 100 kg 9,30 0,00
1.611 Kolonial -potatismjöl Potatismjöl                                        ca 500 g <=8 kg 200 kg 21,12 0,00
1.612 Kolonial - övrigt potatismjöl Majsstärkelse                                      ca 2-2,5kg <=10 kg 1 250 kg 19,29 0,00
1.613 Kolonial - övrigt potatismjöl Majsstärkelse                                      ca 400-700 g <=8,4 kg 130 kg 20,46 0,00
1.614 Kolonial - övrigt mjöl Snowflake - modifierad majsstärkelse                                          ca 4 kg <=4kg 1 100 kg 48,65 0,00
1.615 Kolonial - övrigt mjöl Bovetemjöl                                         ca 450-500g <=3 kg 15 kg 59,22 0,00
1.616 Kolonial - övrigt mjöl Majsmjöl                                           ca 350-400g <=2,4 kg 25 kg 51,16 0,00
1.617 Kolonial - övrigt mjöl Toppredning: modifierad potatisstärkelse ca 4 kg <=4kg 1 600 kg 62,03 0,00
1.618 Kolonial - mixer Fin mix eller annan likvärdig produkt: majsstärkelse, rismjöl, potatismjöl, fri från vetestärkelse, fri från mjölk ca 500 g <=4,5 kg 30 kg 56,93 0,00
1.619 Kolonial -mixer Lailas grovmix eller annan likvärdig produkt: Majsstärkelse, bovetemjöl, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), linfrö, potatisfiber, psylliumfröskal ca 1 kg <=10 kg 15 kg 73,72 0,00
1.620 Kolonial -mixer Mjölmix eller annan likvärdig produkt, fri från gluten, vetestärkelse, oligofruktos, guarkärnmjöl, lågprotein                          ca 900 g <=5,4 kg 30 kg 41,09 0,00
1.621 Kolonial -mixer Mjölmix eller annan likvärdig produkt, fri från gluten: vetestärkelse, skummjölkspulver, guarkärnmjöl                                  ca 900 g <=5,4 kg 20 kg 51,26 0,00
1.622 Kolonial -mixer Brödmix, fri från gluten eller annan likvärdig produkt: vetestärkelse, skummjölkspulver, bakpulver                             ca 500 g <=4,5 kg 5 kg 49,04 0,00
1.623 Kolonial -mixer Mjölmix, grov fri från gluten eller annan likvärdig produkt, fri från mjölk: vetestärkelse, boveteflingor, betfiber, krossat psylliumskal                             ca 900 g <=5,4 kg 20 kg 42,80 0,00
1.624 Kolonial -mixer Frasvåfflor mix                                    <=4 kg 175 kg 31,94 0,00
1.625 Kolonial -mixer Sockerkaka mix                                     ca 420 g <=5,04 kg 85 kg 56,45 0,00
1.626 Kolonial -övrigt mjöl Vetekli ca 500 g <=5 kg 25 kg 19,10 0,00
1.627 Kolonial -gryner Rågflingor, ekologiskt producerat ca 650 g <=6,5 kg 900 kg 45,46 0,00
1.628 Kolonial - gryner Fiberhavregryn: ekologiskt producerat fullkornshavre*  som ångats och valsats till flingor (85 %), vetekli* (15 %) ca 700-750 g <=7,5 kg 3 900 kg 38,78 0,00
1.629 Kolonial - gryner Grahamsgryn ca 400 g <=6,4 kg 750 kg 22,17 0,00
1.630 Kolonial - gryner Grahamsgryn delad förpackning ca 400 g <=6,4 kg 450 kg 28,35 0,00
1.631 Kolonial - gryner Havregryn, ekologiskt producerat ca 5 kg <=5 kg 3 500 kg 37,43 0,00
1.632 Kolonial - gryner Havregryn, ekologiskt producerat ca1-2 kg <=12 kg 3 500 kg 35,68 0,00
1.633 Kolonial - gryner Ren havre ca 500g <=4,5 kg 65 kg 42,24 0,00
1.634 Kolonial - gryner Mannagryn, ekologiskt producerat ca 600 g <=7,2 kg 2 150 kg 59,78 0,00
1.635 Kolonial - gryner Polenta: majsgryn, särnär, glutenfri, delad förpackning ca 500-750 g <=3 kg 120 kg 56,28 0,00
1.636 Kolonial - gryner Havrekli (ångpreparerat, valsat och siktat) ca 300 g <=3,6 kg 50 kg 49,76 0,00
1.637 Kolonial - flingor/müsli mm Havrefras, ekologiskt producerat, nyckelhålsmärkt, 14-16% fiber ca 5 kg <= 5 kg 200 kg 130,69 0,00
1.638 Kolonial - flingor/müsli mm Havrefras, ekologiskt producerat, nyckelhålsmärkt, 14-16% fiber ca 300g <=5,2 kg 75 kg 226,66 0,00
1.639 Kolonial - flingor/müsli mm Corn flakes, ekologiskt producerat, 3-5% fiber, fri från gluten ca 375 g <=1,95 kg 1 850 kg 115,53 0,00
1.640 Kolonial - flingor/müsli mm Corn flakes, ekologiskt producerat, 3-5% fiber 3,33-6 kg <=6-10 kg 1 850 kg 203,37 0,00
1.641 Kolonial - flingor/müsli mm Bran flakes, ekologiskt producerat, 13-15% fiber ca 1 kg <=6 kg 20 kg 56,18 0,00
1.642 Kolonial - flingor/müsli mm Fruktmusli, särnär ca 550g <=3,3 kg 150 kg 91,55 0,00
1.643 Kolonial - flingor/müsli mm Flingor, särnär, innehåller havre ca 325 g <=1,95 kg 15 kg 163,44 0,00
1.644 Kolonial - flingor/müsli mm Basmüsli, ekologiskt producerat eller annan likvärdig produkt, nyckelhålsmärkt, produkten skall vara fri från nöt, mandel, jordnöt,  aprikos och sesamfrö ca 2,5kg <= 5kg 300 kg 27,47 0,00
1.645 Kolonial - flingor/müsli mm Basmüsli, ekologiskt producerat eller annan likvärdig produkt, nyckelhålsmärkt, produkten skall vara fri från nöt, mandel,jordnöt,  aprikos och sesamfrö ca 625-750g <=9 kg 150 kg 54,68 0,00
1.646 Kolonial-ris         Ris fullkorn parboiled, kostfiber => 3g ca4-5 kg <= 5 kg 1 300 kg 23,10 0,00
1.647 Kolonial-ris                                 Jasminris ca4-5 kg <= 5 kg 1 300 kg 38,46 0,00
1.648 Kolonial-ris,långkornigt                     Ris parboiled ca0,8-1 kg <= 10 kg 1 000 kg 17,30 0,00
1.649 Kolonial-ris,långkornigt                                 Ris parboiled ca4-5 kg <= 5kg 14 000 kg 15,02 0,00
1.650 Kolonial-ris,rundkornigt                       Grötris ca0,8-1 kg <= 10 kg 1 500 kg 14,93 0,00
1.651 Kolonial-ris,rundkornigt                       Grötris ca4-5 kg <= ca 5 kg 2 000 kg 14,78 0,00
1.652 Kolonial-matkorn Korn,kostfiber => 12g ca2,5-3,5kg <= 10 kg 1 500 kg 28,86 0,00
1.653 Kolonial-kvarngryn Havre,vete,råg,korn, kostfiber => 11g ca2,5-3,5kg  <= 10 kg 1 500 kg 23,85 0,00
1.654 Kolonial-durumvete Durumvete ca400-500 g <= 5 kg 600 kg 45,00 0,00
1.655 Kolonial-bulgur Bulgur ca400-600g <= 6 kg 600 kg 60,70 0,00
1.656 Kolonial-vetekorn Vete ca 2,5-5kg <= ca 5 kg 600 kg 71,23 0,00
1.657 Kolonial - vegetariska rätter Sojaprotein grytbit, torkat eller annan likvärdig produkt: textuerat sojaprotein ca 6 kg <=6 kg 75 kg 184,87 0,00
1.658 Kolonial - vegetariska rätter Sojaprotein strimlat, torkat eller annan likvärdig produkt: textuerat sojaprotein  ca 6 kg <=6 kg 75 kg 193,28 0,00
1.659 Kolonial - vegetariska rätter Sojaprotein, torkat eller annan likvärdig produkt: torkat ekologiskt producerat sojaprotein  ca 5 kg <=5 kg 300 kg 40,96 0,00
1.660 Kolonial-Konserver, fisk                Ansjoviskryddad Sillfilé , Clupea Harengus , MSC , Pet ca 0,6-1,2 kg <=2,4kg 225 kg 63,86 0,00
1.661 Kolonial-Konserver, fisk                Inlagd sill i bit: Bit , Clupea harengus , MSC, Pet ca 0,6-1,2 kg <=2,4kg 350 kg 93,05 0,00
1.662 Kolonial-Konserver, fisk                Inlagd sill i bit: Bit , Clupea harengus , MSC, Pet ca 0,4-0,6 kg <=3kg 225 kg 90,81 0,00
1.663 Kolonial-Konserver, fisk                Löksill i bit: Bit , Clupea harengus , MSC, Pet ca 2,2-3 kg <=6kg 75 kg 90,84 0,00
1.664 Kolonial-Konserver, fisk                Senapssill i bit: Bit , Clupea harengus , MSC, Pet ca 2,2-2,9 kg <=5,8kg 115 kg 95,00 0,00
1.665 Kolonial-Konserver, fisk                Kaviar: Mildrökt >=45% torskrom, MSC, Tub  ca 0,2-0,3 kg <=5,4 kg 2 200 kg 45,35 0,00
1.666 Kolonial-Konserver, fisk                Kaviar: Mildrökt >=45% torskrom, >=95 % MSC, Pet ca 0,5-1 kg <=9,3 kg 75 kg 60,44 0,00
1.667 Kolonial-Konserver, fisk                Kaviar: Mildrökt >=45% torskrom, >=95 % MSC, Pet, delad förpackning ca 0,5-1 kg <=9,3 kg 50 kg 60,44 0,00
1.668 Kolonial-Konserver, fisk                Fiskbullar: Buljong , >=55% fiskråvara , MSC ca 2,3-3,5 kg <=7-13,8 kg 500 kg 47,67 0,00
1.669 Kolonial-Konserver, fisk                Laxbullar/laxqueneller: Buljong, >=58% fiskråvara varav 30% orökt och rökt salmo salar ca 2,3 kg <=13,8 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till Var försiktig med. 200 kg 56,64 0,00
1.670 Kolonial-Konserver, fisk                Laxbullar/laxqueneller: Buljong, >=58% fiskråvara varav 30% orökt och rökt salmo salar, delad förpackning ca 2,3 kg <=2,3 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till Var försiktig med. 50 kg 56,64 0,00
1.671 Kolonial-Konserver, fisk                Makrill i tomatsås: Scomber scombrus , Tomatsås  ca 0,087-0,2 kg <=1 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till Var försiktig med. 20 kg 121,25 0,00
1.672 Kolonial-Konserver, fisk                Makrill i tomatsås: Scomber scombrus , Tomatsås, tub  ca 185 g <=2,96 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till Var försiktig med. 20 kg 101,76 0,00
1.673 Kolonial-Konserver, fisk                Tonfisk i vatten, MSC ca 200 g <=4,8 kg 270 kg 150,57 0,00
1.674 Kolonial-Skaldjursprodukter             Ishavsräka i lake: 250/350 , MSC , Pandalus Borealis, delad förpackning ca 2,3 kg <=4,6kg 30 kg 263,49 0,00
1.675 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Vitlök pressad ca 0,7-1,0kg .<=2 kg 500 kg 124,92 0,00
1.676 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Sweet & Sour sås dunk ca 1,5-2kg .<=6 kg 400 kg 42,57 0,00
1.677 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Sweet chili sauce flaska ca 0,5-0,9 l  .<=8,7 l 800 lit 28,31 0,00
1.678 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Sweet chilisås dunk ca 1,5-2,5 l .<=12 l 600 lit 26,37 0,00
1.679 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Sweet chilisås dunk,delad förpackning ca 1,5-2,5 l <=2 l 600 lit 33,75 0,00
1.680 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Sweet chilisås påse,sentomat ca1,5-2l .<=8l 600 lit 40,55 0,00
1.681 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Tabasco pepper sauce eller likvärdig,flaska ca250-350 ml .<=0,35l 20 lit 343,07 0,00
1.682 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Sambal oelek ca0,7-1,0l .<=1l 500 lit 47,90 0,00
1.683 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Ostronsås, flaska ca0,5-0,6l .<=0,6l 50 lit 78,15 0,00
1.684 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Curry pasta grön fri från fisk,skaldjur,gluten,mjölkprotein,soja,glasburk ca0,3-0,5kg .<=0,5kg 120 kg 161,51 0,00
1.685 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Curry pasta röd fri från fisk,skaldjur,gluten,mjölkprotein,soja,glasburk ca0,3-0,5kg .<=0,5kg 30 kg 161,51 0,00
1.686 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Mango chutney ca1,0-1,5kg .<=1,5kg 100 kg 62,84 0,00
1.687 Kolonial-marinader/smaksättningssåser                                  Ajvar relish mild,glasburk ca2-3kg .<=3 kg 400 kg 41,12 0,00
1.688 Kolonial-Soja                      Sojakulör glutenfri,sojaproteinfri,flaska ca0,8-1l <=6l 500 lit 43,29 0,00
1.689 Kolonial-Soja                Sojasås Kinesisk,mushroom,glutenfri,flaska ca0,7-1,3l <=6l 300 lit 41,49 0,00
1.690 Kolonial-pastaprodukter Lasagneplattor Durumvete,1/2 gastronorm,äggproteinfri ca3-5 kg <=5kg 800 kg 84,70 0,00
1.691 Kolonial-pastaprodukter Lasagneplattor Durumvete,äggproteinfri ca3-5 kg <=5kg 200 kg 44,31 0,00
1.692 Kolonial-pastaprodukter Lasagnetter Durumvete, kostfiber => 3,5g, äggproteinfri ca 3,0-6,5kg <=7kg 3 000 kg 27,33 0,00
1.693 Kolonial-pastaprodukter Lasagnetter Durumvete, fullkorn,kostfiber => 7g, äggproteinfri, Nyckelhålsmärkt  ca3,5-6,5kg <=7kg 300 kg 29,27 0,00
1.694 Kolonial-pastaprodukter Makaroner Ideal eller likvärdig,durumvete,kokfast,vit fiber,kostfiber => 6g, äggproteinfri ca 9-10kg <=10kg 5 000 kg 40,85 0,00
1.695 Kolonial-pastaprodukter Makaroner Ideal eller likvärdig,durumvete,kokfast,koktid 8 min,kostfiber => 3g,äggproteinfri ca800-1000g <=12kg 1 500 kg 17,99 0,00
1.696 Kolonial-pastaprodukter Fusilli Durumvete, vit fiber,kostfiber => 6g, äggproteinfri ca5-6kg <=6kg 2 000 kg 43,67 0,00
1.697 Kolonial-pastaprodukter Penne Durumvete,vit fiber, kostfiber => 6g, äggproteinfri ca 5-6kg <=6kg 1 500 kg 40,80 0,00
1.698 Kolonial-pastaprodukter Spagetti Durumvete,vit fiber, kostfiber => 6g, äggproteinfri ca800-1000g <=12kg 1 500 kg 54,95 0,00
1.699 Kolonial-pastaprodukter Spagetti Durumvete, kort,vit fiber,kostfiber => 6g, äggproteinfri ca 9-10kg <=10kg 3 000 kg 54,09 0,00
1.700 Kolonial-pastaprodukter Bandspagetti Durumvete, kostfiber => 3,5g, äggproteinfri ca 9-10kg <=10kg 500 kg 50,27 0,00
1.701 Kolonial-pastaprodukter Cellentani Durumvete,vit fiber,kostfiber => 6g,äggproteinfri ca 4-5 kg <=5kg 500 kg 22,25 0,00
1.702 Kolonial-pastaprodukter Äggnudlar ca200-400g <= 4kg 100 kg 42,89 0,00
1.703 Kolonial-pastaprodukter Glasnudlar, klippta ca100-200g <= 2,4 kg 100 kg 167,04 0,00
1.704 Kolonial-pastaprodukter Farfalle Minipasta,durumvete,kostfiber => 3g,äggproteinfri ca3-5 kg <= 15kg 1 000 kg 27,05 0,00
1.705 Kolonial-pastaprodukter Penne Minipasta,durumvete,kostfiber => 3g,äggproteinfri ca3-5 kg <= 15kg 1 000 kg 27,05 0,00
1.706 Kolonial-pastaprodukter Pasta sortimentslåda Särnär fri från gluten,vetestärkelsefri,sojafri,äggproteinfri,mjölkproteinfri ca300-500g <= 5,5kg 100 kg 66,45 0,00
1.707 Kolonial-pastaprodukter Spagetti Särnär fri från gluten,vetestärkelsefri,sojafri,äggproteinfri,mjölkproteinfri ca300-500g <= 3kg 80 kg 119,30 0,00
1.708 Kolonial-pastaprodukter Fusilli Särnär fri från gluten,vetestärkelsefri,sojafri,äggproteinfri,mjölkproteinfri ca300-500g <= 3kg 100 kg 69,67 0,00
1.709 Kolonial-pastaprodukter Makaroner Särnär fri från gluten,vetestärkelsefri,sojafri,äggproteinfri,mjölkproteinfri, makaroner eller likvärdig ca300-500g <= 3kg 120 kg 80,06 0,00
1.710 Kolonial-pastaprodukter Lasagnettor Majspasta,glutenfri,vetestärkelsefri,sojafri,äggproteinfri,mjölkproteinfri, ca 0,250-5kg <=5kg 100 kg 30,00 0,00
1.711 Kolonial-pastaprodukter Lasagneplattor Särnär fri från gluten,vetestärkelsefri, äggproteinfri,mjölkproteinfri ca200-300g <=1,5kg 100 kg 266,36 0,00
1.712 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Ättiksprit 10-12% ca 8-10 l <= 10 l 500 lit 6,93 0,00
1.713 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Matlagningsvin rött 5%, Bag In Box eller dunk ca 4-5 l <=5 l 500 lit 21,32 0,00
1.714 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Matlagningsvin vitt 5%, Bag In Box eller dunk ca 4-5 l <= 5 l 500 lit 21,32 0,00
1.715 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Rödvinsvinäger, Bag In Box eller dunk ca 4-5 l <= 5 l 400 lit 18,14 0,00
1.716 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Vitvinsvinäger, Bag In box eller dunk ca 4-5 l <= 5 l 3 000 lit 14,97 0,00
1.717 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Balsamvinäger Syrahalt <= 6% ca0,5-1 l <= 3 l 200 lit 192,51 0,00
1.718 Kolonial-vinäger,ättika,matlagningsvin Äppelcidervinäger Syrahalt <= 5%,Bag In Box eller dunk ca 2-5 l <= 5 l 500 lit 22,79 0,00
1.719 Kolonial,vinäger, ättika, matlagningsvin Pressad citron, citronjuice koncentrerad ca 0,8 - 1,0 l <=1,0 l 308 lit 27,08 0,00
1.720 Kolonial,vinäger, ättika, matlagningsvin Pressad lime, limejuice koncentrerad ca 0,8 - 1,3 l <=1,0 l 150 lit 42,76 0,00
1.721 Kolonial-såser,dressing,fonder              Bearnaisesås,glutenfri,msg fri,pulver ca 2,5-3kg <=3kg 240 kg 18,00 0,00
1.722 Kolonial-såser,dressing,fonder              Tomatsås tomatino,glutenfri,laktosfri,mjölkproteinfri ca 2,5-3kg <=12kg 400 kg 36,35 0,00
1.723 Kolonial-såser,dressing,fonder              Grundsås brun,glutenfri,laktosfri,mjölkproteinfri,sojaproteinfri,msg fri,pulver ca 2,5-4kg <=4kg 75 kg 6,47 0,00
1.724 Kolonial-såser,dressing,fonder              Gräddsås,glutenfri,msg fri,pulver ca 3-4,5kg <=4,5kg 25 kg 9,54 0,00
1.725 Kolonial-såser,dressing,fonder              Hollandaisesås,glutenfri,msg fri,pulver ca 2,5-3,5kg <=3,5kg 60 kg 14,66 0,00
1.726 Kolonial-Majonnäs och sallader                                     Lättmajonnäs,fetthalt <=35%,burk ca 0,4-0,5kg <=4kg 20 kg 52,25 0,00
1.727 Kolonial-Majonnäs och sallader                                     Majonäs fetthalt <=35%, hink,laktosfri,mjölkproteinfri,äggproteinfri ca 4-5kg <=5kg 1 760 kg 18,14 0,00
1.728 Kolonial-Majonnäs och sallader                                     Majonäs ej smakförstärkare,fetthalt <=78%,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7 Fri från GMO-soja,glutenfr ,laktosfri,mättat fett <=7,rapsolja,senap,transfettfri,ägg,ättika ca 4-5kg <=5kg 500 kg 23,60 0,00
1.729 Kolonial-Majonnäs och sallader                                     Majonnäs äkta,fetthalt <=80%,burk ca 0,4-0,5kg <=4kg 80 kg 80,52 0,00
1.730 Kolonial-Majonnäs och sallader                                     Mimosasallad,glutenfri,laktosfri,mjölkproteinfri ca 2-3kg <=3kg 60 kg 86,69 0,00
1.731 Kolonial-Majonnäs och sallader Potatissallad,fetthalt <=22%,glutenfri,laktosfri,potatisråvara >=69% ca 2-3kg <=3kg 50 kg 53,30 0,00
1.732 Kolonial-Majonnäs och sallader Rödbetssallad,tärnad,fetthalt <=29%, glutenfri, mjölkproteinfri, rödbetsråvara >=67% ca 2-3kg <=3kg 240 kg 28,31 0,00
1.733 Kolonial-dressing                           Örter,lök,pulver ca 0,7-0,8kg <=2,4kg 100 kg 15,77 0,00
1.734 Kolonial-dressing                           Örter,lök,pulver,delad förpackning ca 0,7-0,8kg <=0,8kg 50 kg 15,77 0,00
1.735 Kolonial-buljonger                      Fiskbuljong pulver, <=0,3 % salt, fri från räka, gluten, mjölk, smakförstärkare, palmfett/palmolja   Ca 1,5 kg <=1,5 kg 26 928 kg 2,50 0,00
1.736 Kolonial-buljonger                      Grönsaksbuljong lågsalt<=0,3 % salt, fri från gluten, mjölk, smakförstärkare, palmfett/palmolja Ca 5 kg <=5 kg 57 625 kg 1,08 0,00
1.737 Kolonial-buljonger                      Köttbuljong lågsalt, <=0,3 % salt, fri från gluten, mjölk, smakförstärkare, palmfett/palmolja Ca 5 kg <=5 kg 16 875 kg 1,26 0,00
1.738 Kolonial-buljonger                      Köttbuljong pasta<=0,5 % salt, fri från gluten, mjölk, smakförstärkare, palmfett/palmolja Ca 5 kg <=5 kg 53 605 kg 1,62 0,00
1.739 Kolonial-buljonger                      Köttbuljong pasta<=0,5 % salt, fri från gluten, mjölk, smakförstärkare, palmfett/palmolja Ca 1 kg <=1 kg 22 862 kg 2,16 0,00
1.740 Kolonial-buljonger                      Örtagårdsbuljong pulver, fri från smakförstärkare, hållbar & certifierad palmolja/palmfett Ca 1,5 kg <=1,5 kg 473 kg 3,39 0,00
1.741 Kolonial-buljonger                      Hönsbuljong pulver, <=0,3 % salt, fri från gluten, mjölk, smakförstärkare, palmfett/palmolja Ca 1,5 kg <=1,5 kg 7 985 kg 1,49 0,00
1.742 Kolonial-grönsakskonserver              Vita bönor i tomatsås                              Ca 400-415 g        <=9,96 g 192 kg 16,41 0,00
1.743 Kolonial-grönsakskonserver              Vita bönor i tomatsås, easy bag Ca 2,25 kg       <=13,5 kg 1 258 kg 13,37 0,00
1.744 Kolonial-grönsakskonserver              Stora vita bönor, delad förpackning                             Ca 2,6 kg       <=15,6 kg 169 kg 37,26 0,00
1.745 Kolonial-grönsakskonserver              Bostongurka, delad förpackning                                    Ca 375-720 g       <=8,64 kg 69 kg 64,66 0,00
1.746 Kolonial-grönsakskonserver              Gurkmix, hink, fri från nötter, selleri, gluten Ca 5 kg   <=5 kg 1 110 kg 16,82 0,00
1.747 Kolonial-grönsakskonserver              Smörgåsgurka,  delad förpackning                              Ca 590-820 g      <=9,84 kg 774 kg 49,70 0,00
1.748 Kolonial-grönsakskonserver              Smörgåsgurka skiv 6mm                              Ca 8,9-10,6        <=10,6 kg 801 kg 27,17 0,00
1.749 Kolonial-grönsakskonserver              Rödbetor aptit skivade, delad förpackning                    Ca 580 g -1,3 kg    <=15,6 kg 368 kg 39,71 0,00
1.750 Kolonial-grönsakskonserver              Rödbetor skivade                                   Ca 10,4 kg    <=10,4 kg 909 kg 15,72 0,00
1.751 Kolonial-grönsakskonserver              Rödbetor tärnade, delad förpackning                         Ca 580 g <=4,64 kg 70 kg 30,00 0,00
1.752 Kolonial-grönsakskonserver              Rödbetor tärnade                                   Ca 10,4 kg <=10,4 kg 1 003 kg 15,92 0,00
1.753 Kolonial-grönsakskonserver              Svarta bönor, delad förpackning                              Ca 2,5-2,6 kg    <=15,6 kg    78 kg 25,58 0,00
1.754 Kolonial-grönsakskonserver              Svarta bönor, tetrapack Ca 380-450 g    <=7,2 kg 500 kg 58,52 0,00
1.755 Kolonial-grönsakskonserver              Borlottibönor, delad förpackning                                   Ca 2,5-2,6 kg <=15,6 kg    70 kg 37,97 0,00
1.756 Kolonial-grönsakskonserver              Kikärtor, ekologiskt producerad, easy bag Ca 2,4 kg    <=15,6 kg    630 kg 26,25 0,00
1.757 Kolonial-grönsakskonserver              Kikärtor, tetrapack Ca 290-380 g        <=6,08 kg 500 kg 58,52 0,00
1.758 Kolonial-grönsakskonserver              Kidney bönor röda, ekologiskt producerad, easy bag Ca 2,6 kg    <=15,6 kg    344 kg 28,85 0,00
1.759 Kolonial-grönsakskonserver              Kidney bönor röda, tetrapack Ca 290-385 g  <=6,16 kg 500 kg 58,52 0,00
1.760 Kolonial-grönsakskonserver              Salladsbönor vita, delad förpackning                           Ca 2,6 kg       <=15,6 kg    78 kg 34,50 0,00
1.761 Kolonial-grönsakskonserver              Smörbönor, ekologisk, delad förpackning Ca 2,6 kg <=15,6 kg    371 kg 49,78 0,00
1.762 Kolonial-grönsakskonserver              Stora vita bönor, delad förpackning                            Ca 2,6 kg <=15,6 kg    169 kg 37,26 0,00
1.763 Kolonial-grönsakskonserver              Stora vita bönor, tetrapack Ca 285-450 g <=6,4 kg 500 kg 58,52 0,00
1.764 Kolonial-grönsakskonserver              Vita bönor, tetrapack Ca 285-380 g <=6,08 kg 500 kg 58,52 0,00
1.765 Kolonial-grönsakskonserver              Linser röda, tetrapack Ca 290-380 g        <=6,08kg 300 kg 58,52 0,00
1.766 Kolonial-grönsakskonserver              Linser gröna, tetrapack Ca 285 g       <=4,56 kg 300 kg 58,52 0,00
1.767 Kolonial-grönsakskonserver              Sparris vit hel, delad förpackning                                  Ca 430 g <=10,32 kg 27 kg 122,45 0,00
1.768 Kolonial-grönsakskonserver              Oliver gröna pimiento, delad förpackning                         Ca 935 g-3,0 kg     <=18 kg 1 296 kg 52,67 0,00
1.769 Kolonial-grönsakskonserver              Oliver svarta urkärnade, delad förpackning                        Ca 935 g-3,0 kg     <=18 kg 1 045 kg 39,57 0,00
1.770 Kolonial-grönsakskonserver              Paprikasallad röd, delad förpackning                               Ca 4,1 kg <=12,3 kg 90 kg 38,10 0,00
1.771 Kolonial-grönsakskonserver              Pickles extra prima                                Ca 2,5-3,0 kg   <=9,0 kg 61 kg 45,47 0,00
1.772 Kolonial-grönsakskonserver              Pumpasallad strimlad                               Ca 3,2 kg       <=3,2 kg 93 kg 37,58 0,00
1.773 Kolonial-grönsakskonserver              Pustasallad, delad förpackning Ca 2,3 kg       <=4,6 kg 78 kg 63,11 0,00
1.774 Kolonial-grönsakskonserver              Syltlök, delad förpackning                                                Ca 900 g-2,4 kg      <=5,4 kg 90 kg 41,57 0,00
1.775 Kolonial-grönsakskonserver              Bambuskott strimlor, delad förpackning                          Ca 2,95 kg      <=17,7 kg 20 kg 23,60 0,00
1.776 Kolonial-grönsakskonserver              Majskorn sweet crisp                               Ca300-600 g <=3,6 kg 20 kg 30,57 0,00
1.777 Kolonial-grönsakskonserver              Majs crispy, easy bag Ca 2,5 kg <=2,5 kg 3 434 kg 41,85 0,00
1.778 Kolonial-grönsakskonserver              Feferoni, delad förpackning                                       Ca 600 g-2,2 kg <=2,2 kg 397 kg 120,76 0,00
1.779 Kolonial-grönsakskonserver              Vattenkastanjer skivade, delad förpackning Ca 2,95 kg <=17,7 kg 12 kg 37,19 0,00
1.780 Kolonial-grönsakskonserver              Böngroddar                                         Ca 2,9-2,95 kg <=2,95 kg 24 kg 27,81 0,00
1.781 Kolonial-grönsakskonserver              Strimlade soltorkade tomater i olja, easy bag, delad förpackning Ca 1,7 kg <=10,2 kg 213 kg 180,18 0,00
1.782 Kolonial-grönsakskonserver              Kapris Nonpareilles, delad förpackning                          Ca 900 g-1,6 kg <=1,0 kg 5 kg 254,81 0,00
1.783 Kolonial-grönsakskonserver              Tomater kross, ekologiskt producerad, påse, 6-7 brix Ca 2,6 kg <=7,8 kg 3 334 kg 43,09 0,00
1.784 Kolonial-grönsakskonserver              Bönmix 3 sorter, ekologiskt producerad, delad förpackning Ca 2,6 kg <=2,6 kg 15 kg 38,81 0,00
1.785 Kolonial-grönsakskonserver              Blandade bönor, tetrapack Ca 380 g <=6,08 kg 500 kg 58,52 0,00
1.786 Kolonial-grönsakskonserver              Tomater krossade BIB, ekologiskt producerad, påse, ca 6 brix Ca 5-10 kg <=10 kg 11 281 kg 24,15 0,00
1.787 Kolonial-grönsakskonserver              Tomater krossade, ekologiskt producerad, tetrapack, delad förpackning  Ca 295-400g <=4,72 kg 2 215 kg 47,45 0,00
1.788 Kolonial-grönsakskonserver              Ratatouille, easy bag Ca 2,25 kg <=9 kg 500 kg 66,78 0,00
1.789 Kolonial-svamp, konserverad                         Champinjoner, skivade, delad förpackning Ca 3,2 kg       <=19,2 kg 1 950 kg 45,03 0,00
1.790 Kolonial-svamp, konserverad                         Champinjoner, skivade, delad förpackning Ca 800 g        <=9,6 kg 106 kg 67,50 0,00
1.791 Kolonial, kryddor                                 Citronpeppar, plastburk, delad förpackning ca 0,6-1,0 kg <=1,0 kg 105 kg 379,93 0,00
1.792 Kolonial, kryddor                            Citronsyra, plastburk, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 60 kg 70,38 0,00
1.793 Kolonial, kryddor                              Fisk- och citruskrydda eller likvärdig produkt, purepak, utan natriumglutamat, delad förpackning ca 1,0-1,5 kg <=1,5 kg 60 kg 124,53 0,00
1.794 Kolonial, kryddor                                         Curry, purepak med skruvkork, utan natriumglutamat, delad förpackning ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 62 kg 212,64 0,00
1.795 Kolonial, kryddor                                        Dragon, plastburk, delad förpackning ca 0,1-0,2 kg <=0,2 kg 7 kg 1 340,50 0,00
1.796 Kolonial, kryddor      Grillkrydda eller likvärdig produkt, ekologisk producerad, plastburk,delad förpackning     ca 0,7 -1,0 kg <=1,5 kg 200 kg 252,44 0,00
1.797 Kolonial, kryddor Grönpeppar, torkad, plastburk, delad förpackning                            ca 0,1-0,2 kg <=0,2 kg 5 kg 215,84 0,00
1.798 Kolonial, kryddor Gurkmeja, malen, plastburk, delad förpackning                         ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 15 kg 82,13 0,00
1.799 Kolonial, kryddor Ingefära, malen, plastburk, delad förpackning ca 0,3-0,6 kg <=0,6 kg 14 kg 161,40 0,00
1.800 Kolonial, kryddor                                    Kanel, malen, plastburk, ekologisk producerad, delad förpackning ca 0,3-0,5 kg <=0,5 kg 145 kg 242,98 0,00
1.801 Kolonial, kryddor                    Kardemumma, malen, plastburk, delad förpackning ca 0,3-0,5 kg <=0,5 kg 6 kg 418,13 0,00
1.802 Kolonial, kryddor Kryddpeppar, hel, plastburk, delad förpackning                   ca 0,3-0,5 kg <=0,5 kg 12 kg 394,50 0,00
1.803 Kolonial, kryddor Kryddpeppar, malen, plastburk, delad förpackning                    ca 0,2-0,4 kg <=0,4 kg 1 kg 250,80 0,00
1.804 Kolonial, kryddor Lagerblad, plastburk, delad förpackning        ca 0,02-0,05 kg <=0,05 kg 3 kg 639,30 0,00
1.805 Kolonial, kryddor Rostad lök, glutenfri                                     ca 0,1-0,5 kg <=0,5 kg 25 kg 48,68 0,00
1.806 Kolonial, kryddor Lökpulver, plastburk, delad förpackning                                ca 0,4-0,5 kg <=0,5 kg 38 kg 136,55 0,00
1.807 Kolonial, kryddor Mejram, plastburk, delad förpackning ca 0,08-0,1kg <=0,1 kg 2 kg 747,00 0,00
1.808 Kolonial, kryddor Muskotnöt, malen, plastburk, delad förpackning ca 0,4-0,6 kg <=0,6 kg 6 kg 833,97 0,00
1.809 Kolonial, kryddor Mexikansk kryddblaning eller likvärdig produkt, plastburk, utan natriumglutamat, delad förpackning                        ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 51 kg 108,23 0,00
1.810 Kolonial, kryddor Oregano, plastburk, ekologisk producerad, delad förpackning                                    ca 0,1-0,2 kg <= 0,2 kg 45 kg 789,40 0,00
1.811 Kolonial, kryddor Paprikapulver, plastburk, delad förpackning                         ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 55 kg 389,40 0,00
1.812 Kolonial, kryddor Rosmarin, plastburk, delad förpackning                                   ca 0,2-0,4 kg <=0,4 kg 6 kg 160,00 0,00
1.813 Kolonial, kryddor Saffran                                            ca 0,005-0,010 kg <= 0,013 kg 1 kg 41 326,16 0,00
1.814 Kolonial, kryddor Fransk salladskrydda eller likvärdig produkt, purepak med skruvkork, fri från natriumglutamat, delad förpackning                       ca 1,0-1,5 kg <=1,5 kg 40 kg 83,18 0,00
1.815 Kolonial, kryddor Italiensk salladskrydda eller likvärdig produkt, plastburk, fri från natriumglutamat och selleri, delad förpackning                             ca 0,5 -1,5 kg <=1,0 kg 170 kg 90,00 0,00
1.816 Kolonial, kryddor Svartpeppar, malen, ekologisk producerad, plastburk, delad förpackning                       ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 20 kg 607,51 0,00
1.817 Kolonial, kryddor Timjan, purepak med skruvkork, delad förpackning                              ca 0,3-0,5 kg <=0,5 kg 24 kg 993,60 0,00
1.818 Kolonial, kryddor Svartpeppar, grovmalen, ekologisk producerad, plastburk, delad förpackning                      ca 0,3-0,6 kg <=0,6 kg 170 kg 607,51 0,00
1.819 Kolonial, kryddor Vitlökspulver, plastburk, delad förpackning                            ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 130 kg 115,77 0,00
1.820 Kolonial, kryddor Vitpeppar, hel, plastburk, delad förpackning                      ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 6 kg 350,00 0,00
1.821 Kolonial, kryddor Vitpeppar, malen, purepak med skruvkork, delad förpackning                         ca 0,8-1,0 kg <=1,0 kg 45 kg 350,00 0,00
1.822 Kolonial, kryddor Örtsalt, ekologiskt producerad, utan natriumglutamat                                   ca 0,2-0,5 kg <=3,0 kg 55 kg 157,44 0,00
1.823 Kolonial, kryddor Fint salt med jod          ca 0,8-1,0 kg <=1,0 kg 3 000 kg 7,08 0,00
1.824 Kolonial, kryddor Fint salt med jod                                  ca 8,0-10,0 kg <=10,0 kg 1 050 kg 3,93 0,00
1.825 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Matlagningsgrädde, fetthalt <=15,0%, havrebas, hållbar dagar >=150 dagar,laktosfri, mjölkproteinfri,sojaproteinfri, delad förpackning  ca 0,2-0,3 l <=0,3l 400 lit 63,04 0,00
1.826 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Matlagningsgrädde, fetthalt <=15,0%, havrebas, hållbar dagar >=150 dagar,laktosfri, mjölkproteinfri, sojaproteinfri, delad förpackning ca 0,75-1,0 l <=0,75-1,0l 4 400 lit 34,89 0,00
1.827 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Vispgrädde typ Go Green eller annan likvärdig produkt, fetthalt <=20,0%,havrebas, vispbar, mjölkproteinfri, sojaproteinfri, laktosfri ca 0,2-0,3 l <=3,0l 100 lit 80,00 0,00
1.828 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Kokosgrädde, fetthalt <=24,0%, extrakt, tetra ca 0,75-1,0 l <=12,0 l 450 lit 37,67 0,00
1.829 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Kokosmjölk, fetthalt <=18,0%, tetra ca 0,75-1,0 l <=12,0 l 1 200 lit 50,22 0,00
1.830 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Creme Fraiché, iFraiche eller annan likvärdig produkt, fetthalt <= 15,0%, naturell, syrad havrebas, hållbar dagar >=150 dagar, laktosfri, mjölkproteinfri, sojaproteinfri ca 0,2-0,3 l <=1,2 l 300 lit 82,89 0,00
1.831 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Yoghurt, fetthalt <=2,0%, naturell, sojabas, kalciumberikad, laktosfri, mjölkproteinfri, delad förpackning ca 0,5-1,0 l <=2,0 l 200 lit 48,08 0,00
1.832 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Yoghurt, fetthalt <=2,0%, vanilj, sojabas,kalciumberikad,laktosfri, mjölkproteinfri, delad förpackning ca 0,5-1,0 l <=2,0 l 100 lit 38,45 0,00
1.833 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Yoghurt, fetthalt <=2,0%,havrebas, naturell, kalciumberikad, laktosfri, sojaproteinfri, mjölkproteinfri, delad förpackning ca 1,0 l <=2,0 l 1 200 lit 34,28 0,00
1.834 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Yoghurt, fetthalt <=2,0%,havrebas, jordgubb, kalciumberikad, laktosfri, sojaproteinfri, mjölkproteinfri, delad förpackning ca 1,0 l <=2,0 l 250 lit 49,80 0,00
1.835 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Havredryck, fetthalt <=1,5%, naturell, hållbar dagar >=365 dagar, kalciumberikad, sojaproteinfri, mjölkproteinfri, laktosfri                                 ca 0,5-1,0 l <=7,0 l 9 600 lit 19,88 0,00
1.836 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Havredryck, fetthalt <=1,5%,naturell, hållbar dagar >=365 dagar, kalciumberikad, sojaproteinfri, mjölkproteinfri, laktosfri ca 0,20-0,25 l <=4,5 l 200 lit 25,34 0,00
1.837 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Sojadryck, fetthalt <=2,0%, naturell, sojabas, kalciumberikad, laktosfri, mjölkproteinfri, mandel- och nötfri, delad förpackning ca 0,75-1,0 l <=7,0-12,0 l 200 lit 26,88 0,00
1.838 Kolonial-mjölkproteinfria produkter Hårdost typ Violife eller annan likvärdig produkt, fetthalt <=21,0%, bit, mjölkproteinfri, sojaproteinfri, smältbar ca 0,3-0,4 kg <=4,8 kg 50 kg 200,00 0,00
1.839 Kolonial-glutenfria produkter matbröd Mixlåda 4 sorter färsk, mjukt bröd, fri från gluten, vetestärkelse och äggprotein <=1,765 kg <=1,765 kg 100 kg 85,00 0,00
1.840 Kolonial-glutenfria produkter rån Smörgåsrån Cialde rån färsk, eller likvärdigt, fri från gluten, vetestärkelse och äggprotein <=0,6 kg <=0,6 kg 60 kg 170,00 0,00
1.841 Kyld-potatis, tärnad Potatis, tärnad: ca 15x15x15mm , Hållbar dagar >=30 Dagar, förkokt ca 2-2,5kg <=15 kg 900 kg 13,98 0,00
1.842 Kyld-Potatis skivad         Potatis, skivad:ca 4 mm , Hållbar dagar >=30 Dagar, förkokt ca 2-2,5kg <=15 kg 7 000 kg 12,75 0,00
1.843 Kyld-Potatis, strimald Potatis, strimlad: ca 4mmx4mm , Hållbar dagar >=30 Dagar, förkokt ca 2-2,5kg <=15 kg 140 kg 14,49 0,00
1.844 Kyld-Potatis, kulpotatis        Kulpotatis <=25mm, ej olja , förkokt , hållbar dagar >=30 dagar, utan tillsatser  ca 2-2,5 kg <=8 kg 3 000 kg 16,35 0,00
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2.1 Färskt-charkprodukt korv                           Korv,hel rak, fetthalt <=15%, kötthalt >= 53%,fri från laktos, gluten, mjölk-soya-ärtprotein, ägg ca 1,0 - 2,0 kg <= 2 kg 10 000 kg 60,00 0,00

2.2 Färskt-charkprodukt korv                           Falukorv av nöt,hel rak, fetthalt<=14%, kötthalt >=64%, fri från laktos, gluten, mjölk-soya-ärtprotein, ägg ca 1,0 - 4,0 kg <= 4 kg 2 800 kg 66,00 0,00

2.3 Färskt-charkprodukt korv                           Korvmix slantad 8 mm, blandning av Bratwurst, Chorizo, Frukostkorv, kötthalt >60%, fetthalt <21,fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och ägg. ca 1,5 - 2,0 kg <= 2 kg 2 000 kg 54,80 0,00

2.4 Färskt-charkprodukt korv                           Prinskorv 20 g/st, vacumf, naturskinn, kötthalt >55%, fetthalt <23%, fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och ägg. ca 1,0 - 2,0 kg <= 2 kg Varje innerfp ska vara vacumfp 5 000 kg 100,00 0,00

2.5 Färskt-charkprodukt korv                           Varmkorv, vacumf, 50 g/str, collagentarm, kötthalt >=55%, fetthalt <=9%, fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och äggfri. ca 1,5 - 2,0 kg <= 2 kg Varje innerfp ska vara vacumfp 1 000 kg 75,00 0,00
2.6 Färskt-charkprodukt korv                           Frukostkorv, vacumf, 125 gr/st, naturtarm, kötthalt >=55%, fetthalt <=9%, fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och äggfri. ca 2,5 - 3,5 kg <= 4 kg Varje innerfp ska vara vacumfp 800 kg 70,00 0,00

2.7 Färskt-charkprodukt korv                           Chorizo, vacumf,125 gr/st, naturtarm, kötthalt >=55%, fetthalt <=9%, fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och äggfri. ca 2,5 - 3,5 kg  <= 4 kg Varje innerfp ska vara vacumfp 800 kg 75,00 0,00

2.8 Färskt-charkprodukt korv                           Parisare, vacumf, 60 g/str, kötthalt >=55%, fetthalt <=9%, fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och äggfri. ca 1,5 - 3,0 kg <= 3 kg Varje innerfp ska vara vacumfp 1 500 kg 70,00 0,00

2.9 Färskt-charkprodukt korv                           Orginalkorv, vacumf, skinnfri, fetthalt <=21%, fläsk-/nötkött , köttråvara >=52%, laktosfri , glutenfri, mjölkproteinfri , sojaproteinfri  ca 1,5 - 2,0 kg <= 2 kg Varje innerfp ska vara vacumfp 200 kg 65,00 0,00
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3.1 Fryst-charkprodukt korv                          Korv, skivad, fetthalt 9%, kötthalt >= 62%, nyckelhålsmärkt,fri från laktos, gluten, mjölk-soya-ärtprotein, ägg ca 2,8 - 3,0 kg <=6 kg 3 200 kg 70,00 0,00

3.2 Fryst-charkprodukt korv                          Korv, Strimlad, fetthalt 9%, kötthalt >=62%,nyckelhålsmärkt,fri från laktos, gluten, mjölk-soya-ärtprotein, ägg ca 2,8 - 3,0 kg <=6 kg 6 000 kg 70,00 0,00

3.3 Fryst-charkprodukt korv                          Varmkorv av nöt, vackad, kollagen, kötthalt >=50%, fetthalt <= 15%, fri från laktos, gluten mjölk, soya, ärtprotein och ägg  ca 1 - 2 kg <=7 kg 130 kg 94,00 0,00

3.4 Fryst-charkprodukt/special                          Prinskorv av kyckling , urbenat kycklingkött >= 61%, fetthalt 18%, fri från laktos, gluten, mjölk-soya-ärtprotein, ägg ca 1,5 - 2,0 kg <=6 kg 100 kg 65,00 0,00

3.5 Fryst-charkprodukt/special                          Grillkorv av kyckling, urbenat kycklingkött >= 61%, fetthalt 17%, fri från laktos, gluten, mjölk-soya-ärtprotein, ägg ca 0,2 - 0,6 kg <=4 kg 250 kg 45,00 0,00
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4.1 Färskt-Nötfärs                                  Fetthalt <=10%, 5 mm, vac ca 2 - 2,5 kg <=10 kg 18 000 kg 117,00 0,00

4.2 Färskt-Nötfärs                                Fetthalt <= 10%, 3 mm, vac, delad förpackning ca 2 - 2,5 kg <=2,5 kg 6 000 kg 127,36 0,00
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5.1 Fryst - Nötfärs  Fetthalt <=10%, vac, delad förpackning ca 2 - 2,5 kg <=2,5 kg 1 000 kg 74,00 0,00

5.2 Fryst - Nötfärs                                     Fetthalt <=10%, 5 mm, lösfryst ca 2 - 2,5 kg <=5,0 kg 4 000 kg 138,00 0,00
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6.1 Fryst-naken fisk Torsk ryggfilé, Gadus Morhua, Msc certifierad eller likvärdig märkning,ca 60 -80 gr styckfryst, benfri ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 11 000 kg 130,00 0,00

6.2 Fryst-naken fisk Sillfilé, Clupea harengus, Msc certifierad eller likvärdig märkning, styckfryst, 40 - 80 gr  ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 30 kg 65,00 0,00

6.3 Fryst-naken fisk Rödspättafilé, Pleuronectes platessa, Msc certifierad eller likvärdig märkning,benfri, lösfrysta och styckfrysta filér 55/80 gr/st, utan svart skinn ca 4,5 -5 kg <=5 kg 120 kg 137,07 0,00

6.4 Fryst-naken fisk Hokifilé bit, Macruronus novaezelandiae , Msc-certifierad eller likvärdig märkning , portionsbit styckfryst ca 120-140 gr, skinn och benfri.   ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 3 000 kg 90,65 0,00

6.5 Fryst-naken fisk Kapkummel ryggbit, Merluccius capensis/paradoxus , Msc-certifierad eller likvärdig , styckfryst ca 100 - 120 gr , skinn och benfri  ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 3 000 kg 112,00 0,00

6.6 Fryst-naken fisk Sej ryggfilé, Pollachius virens, Msc certifierad eller likvärdig märkning, benfri, ryggfilé ca 60 -100 gr, styckfryst ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 11 000 kg 109,00 0,00

6.7 Fryst-naken fisk Sejtärning, Pollachius virens, Msc certifierad eller likvärdig, benfri, tärningar 20*20*20 mm, styckfrysta ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 2 650 kg 81,00 0,00

6.8 Fryst-naken fisk Lax och sejtärningar, Salmo salar/Pollachius virens,(lax/sej), benfri,styckfrysta, tärningar 20*20*20 mm ca 4,5 -5 kg <= 5 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till "Var försiktig med" 2 000 kg 113,00 0,00

6.9 Fryst-naken fisk Laxtärningar, Salmo salar(lax), benfri, styckfrysta, tärningar 20*20*20 mm ca 4,5 -5 kg <=5 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till "Var försiktig med" 4 000 kg 139,00 0,00

6.10 Fryst-naken fisk Pinklax portion, Oncorhynchus gorbuscha,Msc certifierad eller likvärdig märkning, styckfryst utan skinn, ca 125 gr/st ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 1 000 kg 141,68 0,00

6.11 Fryst-naken fisk Laxfilé, Salmo salar, skinn - och benfri, styckefrysta, vacad ca1,0 - 2,2 kg <= 11 kg Kravet BRA tas bort. Ändras till "Var försiktig med" 9 500 kg 157,00 0,00

6.12 Fryst-gravad/rökt Lax gravad, Salmo salar, filé, gravad,  skivad, benfri ca 1,0 -1,5 kg <= 2kg Kravet BRA tas bort. Ändras till "Var försiktig med" 300 kg 261,00 0,00

6.13 Fryst-gravad/rökt Lax kallrökt, Salmo salar, filé, kallrökt, skivad, benfri ca 1,0 -1,5 kg <=2kg Kravet BRA tas bort. Ändras till "Var försiktig med" 10 kg 261,00 0,00

6.14 Fryst-panerad, förstekt fisk Guldlaxfrilett, Argentina silus, Msc certifierad eller likvärdig märkning, benfri, fiskkött>=64%, förstekt, 50 g/st ca 4,5 -5 kg <= 5kg 3 200 kg 104,19 0,00

6.15 Fryst-panerad, förstekt fisk Sejfilé med bovetepanad, Pollachius virens, 60 -100 g/st Msc certifierad eller likvärdig, bovetepanad fiskkött >=70%, fri från gluten, laktos, mjölk-ägg-sojaprotein. ca 4,5 -5 kg <=5 kg 40 kg 106,00 0,00

6.16 Fryst-panerad, förstekt fisk Torskpanett, Gadus morhua, Msc certifierad eller likvärdig märkning, fiskkött >=63%,benfri,förstekt, 50 gr/st. ca 4,5 -5 kg <= 5 kg 4 700 kg 63,00 0,00

6.17 Fryst- skaldjur Räka utan skal, Pandalus borealis, kokta och skalade,MSC eller likvärdig märkning. Vikt: 250-350 st/kg ca 2,0 - 2,5kg <= 2,5 kg 200 kg 278,60 0,00

Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innerfp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar

114



Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innerfp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar
7.1 Färskt-chark, smörgåspålägg Hamburgekött, skivad, vacad eller atmosförpackad, delad förpackning ca 0,1-0,5 kg <=0,5 kg 150 kg 154,00 0,00

7.2 Färskt-chark, smörgåspålägg Kalkonbröst, skivad, rökt, kalkonråvara >=75%, fetthalt >=1,5%,vacad eller atmosfärpackad, delad förpackning ca 0,5-2,0 kg <=2,0 kg 1 500 kg 116,00 0,00

7.3 Färskt-chark, smörgåspålägg Kalkonbröst, skivad, rökt, kalkonråvara >=75%, fetthalt >=1,5%, vacad eller atmosfärpackad, delad förpackning ca 0,2-0,5 kg <=0,5 kg 200 kg 127,00 0,00

7.4 Färskt-chark, smörgåspålägg Skinka kokt, skivad, helmuskel, köttråvara >= 90%, vikt/skiva g >=10<=15, vacad eller atmosfärpackad      ca 0,5-1,0 kg <=1,0 kg 1 000 kg 106,00 0,00

7.5 Färskt-chark, smörgåspålägg Skinka kokt, skivad, helmuskel, köttråvara >= 90%, vikt/skiva g >=10<=15, , vacad eller atmosfärpackad, delad förpackning     ca 0,2-0,3 kg <=0,3 kg 500 kg 159,98 0,00

7.6 Färskt-chark, smörgåspålägg Skinka rökt, skivad, helmuskel, köttråvara >= 90%, vikt/skiva g >=10<=15,vacad eller atmosfärpackad    ca 0,5 - 1,0 kg <=1,0 kg 3 000 kg 100,00 0,00

7.7 Färskt-chark, smörgåspålägg Skinka rökt, skivad, helmuskel, köttråvara >= 90%, vikt/skiva g >=10<=15,vacad eller atmosförpackad, delad förpackning      ca 0,2 - 0,3 kg <=0,3 kg 500 kg 112,00 0,00

7.8 Färskt-chark, smörgåspålägg Medwurst kokt, skivad, fetthalt <=23%, Köttråvara >=61%, fläsk-/nötkött , glutenfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, vacad eller atmosfärpackad ca 0,5 -1,0 kg <=1,0 kg 1 200 kg 91,00 0,00

7.9 Färskt-chark, smörgåspålägg Medwurst kokt, skivad, fetthalt <=23%, Köttråvara >=61%, fläsk-/nötkött , glutenfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, vacad eller atmosförpackad, delad färpackning  ca 0,2 - 0,3 kg <=0,3 kg 200 kg 98,00 0,00

7.10 Färskt-chark, smörgåspålägg Hushållsmedwurst eller likvärdig produkt,rökt,skivad, fetthalt <=30%, köttråvara >= 79%, fläsk-/nötkött , glutenfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, vacad eller atmosfärpackad ca 0,5 - 1,0 kg <=1,0 kg 600 kg 65,00 0,00

7.11 Färskt-chark, smörgåspålägg Hushållsmedwurst eller likvärdig produkt ,rökt,skivad, fetthalt <=30%, köttråvara >= 79%, fläsk-/nötkött , glutenfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri , vacad eller atmosfärpackad, delad förpackning ca 0,2 - 0,3 kg <= 0,3 kg 20 kg 203,59 0,00

7.12 Färskt-chark, smörgåspålägg Cognacsmedwurst eller likvärdig produkt, skivad, fetthalt<=27%, köttråvara <=70%, glutenfri , mjölkproteinfri , sojaproteinfri , äggproteinfri, vacad eller atmosfärpackad, delad förpackning ca 0,5 - 1,0 kg <= 1,0 kg 200 kg 88,00 0,00

7.13 Färskt-chark, smörgåspålägg Salami, skivad,vac/ atmosfärpackad, delad förpackning ca 0,5 - 1,0 kg <= 1,0 kg Accepterar gaspack 200 kg 100,00 0,00

Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innerfp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar
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8.1 Färskvara-Dressing                                  Hamburgerdressing,ej smakförstärkare,fetthalt <=37%,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,gurkmix,rapsolja,tomatpuré,transfettfri ca 0,7-2kg <=6kg 300 kg 67,00 0,00

8.2 Färskvara-Dressing                                  Hamburgerdressing,ej smakförstärkare,fetthalt <=37%,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,gurkmix,rapsolja,tomatpuré,transfettfri ca 1-4kg <=4kg Accepterar nedmixad gurka 400 kg 42,00 0,00

8.3 Färskvara-Dressing Aioli,ej smakförstärkare,fetthalt <=64%,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,rapsolja ,transfettfri  ca 0,8-2kg <=6kg 100 kg 87,00 0,00

8.4 Färskvara-Dressing Aioli,ej smakförstärkare,fetthalt <=64%,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,rapsolja ,transfettfri  ca 1-4kg <=4kg 200 kg 75,00 0,00

8.5 Färskvara-Dressing Curry,ej smakförstärkare,fetthalt <=60%,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,rapsolja,transfettfri ca 1-4kg <=4kg 100 kg 55,00 0,00

8.6 Färskvara-Såser,dressing Dragon,ej smakförstärkare,fetthalt <=73,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,rapsolja,transfettfri,ägg,ättika ca 0,7-2kg <=6kg 100 kg 87,00 0,00

8.7 Färskvara-Såser,dressing Dragon,ej smakförstärkare,fetthalt <=73,enkelomättat fett <=63,fleromättat fett <=30,mättat fett <=7,fri från GMO-soja,färdig,glutenfri,laktosfri,rapsolja,transfettfri,ägg,ättika ca 1-4kg <=4kg 200 kg 74,00 0,00

Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innerfp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar
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9.1 Färskvaror, ägg Ägg, färska, lösvikt, 30-pack, medelstora 53-63g, frigående ca 0,053-0,063 kg <=8,0 kg 2 000 kg 40,00 0,00

9.2 Färskvaror, ägg Ägg, färska, 18-pack, medelstora 53-63g, frigående, delad förpackning ca 0,053-0,063 kg <=1,5 kg 8 550 kg 45,00 0,00

Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innefp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar
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10.1 Potatis, tvättad, 38-65 mm Potatis, tvättad, 38-65 mm, Potatissorten skall lämpa sig som kokt matpotatis ca 7-10kg <=7-10 kg 76 000 kg 12,00 0,00

10.2 Potatis, skalad, 38-65 mm Potatis, skalad, 38-65 mm, Potatissorten skall lämpa sig som kokt matpotatis ca 7-10kg <=7-10 kg 57 500 kg 20,00 0,00

10.3 Potatis, skalad Potatis, skalad, jämn storlek: Potatissorten skall lämpa sig till palt ca 7-10kg <=7-10 kg 2 500 kg 20,00 0,00

10.4 Potatis, skalad Potatis, skalad, jämn storlek: Potatissorten skall lämpa sig till mos ca 7-10kg <=7-10 kg 10 000 kg 20,00 0,00

10.5 Potatis, tvättad färsk Potatisen skall lämpa sig som kokt matpotatis ca 7-10kg <=7-10 kg 220 kg 15,00 0,00

10.6 Mandelpotatis, tvättad Potatisen skall lämpa sig som kokt matpotatis ca 2 kg <=2 kg 40 kg 23,00 0,00

Posnr Benämning Artikelspecifikation Innerfp Ytterfp Information Fabrikat Artikelnummer Bnr Innerfp Ytterfp Pris/fp Förbrukning/år Enhet Jmfpris Belastningspris Totalpris Kommentar
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Färsk frukt och grönsaker

Prissättning på färsk frukt och grönsaker ska lämnas i form av en rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans prislista (www.arstalistan.se).

Artiklarna nedan är en förteckning över dom mest köpta artiklarna under 1 år. 
Volymerna är ett riktvärde och ska i detta fall inte anses som ett garanterat inköpsvärde.

Artikel Beräknade volymer/år (kg)
Gurka ofilmad 14 000
Isbergssallad 4 900
Morot tvättad 7 000
Salladskål 4 000
Tomater 7 300
Vitkål 7 000
Lök gul medel 2 000
Lök röd 1 300
Paprika röd 1 300
Paprika gul 2 000
Äpplen röda 22 000
Äpple svenska 1 000
Äpple gröna 5 000
Apelsiner 18 000
Päron 15 600
Citroner 800
Clementiner 8 000
Vitkål ekologiskt producerad 16 000
Morot tvättad ekologiskt producerad 25 000
Paprika röd ekologiskt producerad 800
Apelsiner ekologiskt producerad 4 500
Äpplen ekologiskt producerad 3 500
Bananer etiskt och ekologikst producerad 30 000
Päron ekologiskt producerad 2 000
Vitkål strimlad 1 000
Isbergssallad strimlad 1 000

Säljaren ska lämna en rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans prislista.
Årstalistans prislista för torsdag ska gälla näst kommande vecka.
Beställningsdagens pris ska gälla.
För delad förpackning accepterar köparen ett delningspåslag på 10%.

Ange Rabattsats nedan:
Säljaren ska här ange en rabattsats på hela sortimentet på Årstalistans prislista:
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Varukorg för utvärdering av kioskvaror som godis, dryck och snacks.

Leverantören ska ange en generell rabattsats för kioskvaror som godis, dryck och snacks. Offererad rabattsats ska vara fast under hela avtalstiden.
Varukorgen används som verktyg för utvärdering. Angiven förbrukning/år är fiktiv och används endast för att utvärdera anbudet.
Omsättning per år uppskattas till ca 100 000 kr. Detta är en uppskattning och inget garanterat inköpsvärde.

Varugrupp Beskrivning Artikelnummer Officiellt pris Rabattsats Utvärderingspris/kg/lit med rabattsatsen avdragen Total pris Förbr/år Enhet Ändring
Chokladkakor Mjölkchoklad ca 100g 0,00 50 kg

Schweitzernöt ca 100g 0,00 30 kg
Mjölkchoklad med daim ca 100g 0,00 40 kg
Kexchoklad ca 100g 0,00 20 kg

Stycksaker Mjölkchokladrulle med daim ca 67g 0,00 40 kg
Schweizernöt rulle ca 67g 0,00 20 kg
Mjölkchokladrulle ca 74g 0,00 20 kg
Daim dubbel ca 56g 0,00 20 kg
Japp dubbel ca 60g 0,00 20 kg
Plopp dubbel ca 50g 0,00 20 kg
Japp singel ca 30g 0,00 20 kg
Snickers ca 50g 0,00 50 kg
Twix ca 50g 0,00 40 kg
Kexchoklad ca 60g 0,00 50 kg
Punchpokal ca 25g 0,00 10 kg

Påsar Ahlgrens bilar ca 125g 0,00 30 kg
Gott och Blandat ca 160g 0,00 40 kg
Polkagrisar ca 140g 0,00 30 kg
Polly ca 130g 0,00 50 kg
Gelehallon ca 140g 0,00 10 kg

Tuggummi Fruit tuggummi ca 35g 0,00 10 kg
Mint tuggummi ca 35g 0,00 10 kg

Halstabletter Vicks blue double action ca 75g 0,00 10 kg
Vicks honey fruity fresh ca 75g 0,00 10 kg
Läkerol original ca 25g 0,00 20 kg
Läkerosl salvi ca 25g 0,00 20 kg

Lösvikt Dumle original inslagen lv 0,00 30 kg
Fazermint inslagen lv 0,00 30 kg
Geisha inslagen lv 0,00 30 kg
Fruktnappar lv 0,00 30 kg Kravet utgår på certifierad palmolja 
Ferarri röd lv 0,00 30 kg

Dryck Coca cola 33cl brk 0,00 1500 lit
Fanta 33cl brk 0,00 1000 lit
Loka 33cl brk, olika smaker 0,00 200 lit
Coca cola 50cl pet 0,00 800 lit
Loka 50cl pet, olika smaker 0,00 200 lit
Fanta 50cl pet 0,00 200 lit
Mer brik 20cl, olika smaker 0,00 80 lit

Snacks Potaischips lättsaltade ca 40g 0,00 30 kg
Potatischips dill/gräslök ca 40g 0,00 30 kg
Utvärderingssumma varukorg kiosk 0,00

Ange Rabattsats nedan:
Säljaren ska här ange en rabattsats på kioskvaror som godis, dryck och snacks:

120



Lokalproducerade säsongsprodukter 

Komplementleverantör till säljare av färsk frukt och grönsaker samt färsk potatis
Denna varukorg är avsedd för säljare som inte kan leverera kommunens hela årsbehov till samtliga leveransadresser.

Uppskattning av antalet kg/år som
kan levereras till kommunens enheter

Till vilka enheter inom kommunen
kan leverans ske

Pris/kg

Potatis färsk tvättad med skal ekologiskt producerad

Potatis färsk skalad ekologiskt producerad

Morötter tvättade ekologiskt producerad

Vitkål ekologiskt producerad

Rotfrukter

Övriga grönsaker

Vad mer ni kan erbjuda som Komplementleverantör.

Sortiment:

Mervärde för köparen (beskriv eller bifoga dokument):
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningens/ekonomiko
ntorets

Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-09-30

 
2015/347-007

David Bergman

Ekonomikontorets yttrande över granskning avseende 
försäljning av lös egendom
Ärendenr 2015/347-007

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Mot bakgrund av resultatet av rapporten och för att svara på de 
rekommendationer som granskningen kom fram till kommer 
ekonomikontoret ansvara för att: 

1. upprätta nya riktlinjer för försäljning och återbruk av lös egendom 
inom Luleå kommun innefattande både riktlinjer internt och externt.

2. se över och utveckla de tillämpningsanvisningar som finns i 
kommunens ekonomihandbok gällande anläggningstillgångar.

Ansvaret för att uppföljningen av de nya riktlinjerna och 
tillämpningsanvisningarna kommer att efterlevas, läggs på respektive 
förvaltning och fångas upp av förvaltningens interna kontroll.   

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Kommunrevisionen har KPMG genomfört en granskning av 
kommunens hantering av försäljning av lös egendom. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om organisation, system och rutiner för 
den interna kontrollen för inventariehantering samt avyttring av lös egendom 
är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande. 

Beskrivning av ärendet
Försäljning av kommunal lös egendom kan bli aktuellt i olika sammanhang 
när behov inte längre finns i verksamheten. I sin rapport har KPMG granskat 
kommunens interna dokument kring avyttring och utrangering av lös 
egendom, rutiner kring anläggningsregistret, rutiner vid 
renoveringar/ombyggnationer, rutiner kring IT-utrustning, rutiner kring 
fordon samt övriga typer av inventarier. Den slutgiltiga sammanfattade 
bedömningen är att den interna kontrollen för inventariehantering och 
avyttring av lös egendom inte är ändamålsenlig. 

Beslutsunderlag
 Granskningsrapport avseende försäljning av lös egendom
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningens/ekonomiko
ntorets

Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-09-30

 
2015/347-007

David Bergman

David Bergman
Avdelningschef Budget- och redovisningsenheten

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-09-25

 
2015/1224

Mats Karlsson

Delårsrapport kommunledningsförvaltningen januari - 
augusti 2015  
Ärendenr 2015/1224

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontoret förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningsförvaltningens 
delårsrapport.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sin delårsrapport per 
augusti 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.

Delårsrapport enligt fastställd plan.

Beslutsunderlag
 Delårsuppföljning kommunledningsförvaltningen jan-aug 2015

Mats Karlsson
 
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
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Kommunledningsförvaltningen 
 

Jan - aug 2015 
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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. IT-strategin styr kommunens 

dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet 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 ansvarar även för 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. IT-kontoret ansvarar också 

för samordningen av den gemensamma e-nämnden, vars uppdrag är att driva utvecklingsfrågor inom 

e-förvaltning och som f n består av 13 kommuner i Norrbotten. 

 

Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för 

hela ärendekedjan i kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret har en 

styrande och en stödjande funktion gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska 

beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt till övriga förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet 

ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar och bildsamlingar. Kansliet 

administrerar de allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar.  Konsumentvägledningen 

erbjuder stöd och rådgivning inom området. Överförmyndarexpeditionen hanterar 

ställföreträdarskap för de som har behov av god man/förvaltare och tillhandahåller även budget- och 

skuldrådgivning.  

 

Kommunikationskontoret ansvarar för att utveckla Luleå kommuns kommunikation och 

marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar kommun-övergripande 

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 samt 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. 
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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 statistik- och prognossammanställning. 

 

 

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. 
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2. Måluppföljning 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju 

kontor med uppdrag enligt ovan. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och 

planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål, utom målet för 

servicedeklarationer är påbörjade. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. Beträffande 

avvikelsen rörande investeringar förklaras den huvudsakligen av att kommunens verksamheter 

förtätat sin datorpark i samband med datorutbytet, varvid datorarbetsplatser blivit fler än beräknat. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 55 969 80 935       

Verksamhetens kostnader -226 608 -343 965 Nettoinvestering 22 089 24 476 

Kapitalkostnader -6 569 -12 236       

Nettokostnader -177 208 -275 266       

Kommunbidrag 183 549 275 323 Årsbudget   21 476 

Resultat 6 341 57 Avvikelse   -3 000 

3. 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 
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KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Utveckla metoder för att följa upp servicedeklarationer 

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) 

  Resultat > 0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år 

 Administrativ samordning inom KLF 

4. Analys  

SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys Arbetet med att genomföra aktiviteter utifrån programmålsanalys 
har påbörjats, tex planer för utpekade tillväxtområden och det 
internationella arbetet. 

 Genomföra samordningsansvaret för KLF-s strategiområden Arbetet pågår med samordning och fokus på bland annat 
entreprenörskap och levande stadsliv. 

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

Flera kontor har mottagit praktikanter och studiebesök. 
Tillväxtkontoret finns representerade i den KLF-grupp som syftar 
till 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 
ambitionen "10000 fler" uppfattas är beställd. Marknadsföring har 
skett i samband med rekryteringsmässor. Översyn av 
inflyttarlotsfunktionens kontakt med förvaltningar är inledd. 
Luleåregionen har genomfört frukostar och mässor i Stockholm. 

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 

Någon sammantagen kundmätning för KLF kommer inte att göras. 
Mätningen från 2014 innehåller för litet underlag för att kunna ligga 
till grund för en analys. Fortsättningsvis kommer respektive kontor 
att utföra kundmätningar kopplade till det specifika uppdraget. 
Vissa insatser för att förbättra  upplevd service utifrån tidigare 
kundmätning har påbörjats. 

 Aktiviteter som förstärker vår förmåga att leva upp till KLF:s 
servicelöfte 

Diverse insatser för att kartlägga behovet har inletts medan andra är 
planerade att genomföras under hösten. 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås Mätning av servicemålen i Luleå Direkt sker löpande. 

 Öka antalet externa och interna e-tjänster Arbete pågår för att utveckla en e-tjänst för lönesättning. 

 Utveckla metoder för att följa upp servicedeklarationer Inga servicedeklarationer har lagts till det kommungemensamma 
systemet. 

MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

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

Förvaltningen har utformat ett handlingsprogram som ska stödja 
cheferna. Handlingsprogrammet genomförs inom ramen för KLF:s 
chefsforum. Medarbetarenkäten som genomförs i november 
kommer att ligga till grund för att fortsatt  förbättra chefernas 
förutsättningar. 

 Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen Arbete pågår enligt plan. Alla chefer har genomgått och samtliga 
medarbetare har erbjudits utbildning i hälsofrämjande 
medarbetarskap 

Frisktal: 78,8 % (84,9 %) 

Sjuktal: 3,3 % (3,5 %) 

Långtidsjukskrivning och ett flertal influensafall har påverkat 
statistiken. 

EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

  Resultat > 0 Prognosen för året är ett mindre överskott. Resultatet påverkas i 
negativ riktning eftersom den politiska verksamheten redovisar ett 
underskott. Vid andra tertialet uppgår underskottet till cirka 
1,2 mkr. Orsaken kan bland annat kopplas till ett nytt 
arvodesreglemente från årsskiftet som inte renderat motsvarande 
ökning av rambudgeten samt konsekvenser från ny organisation för 
samhällsbyggnadsprocessen. 

 Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år Förvaltningen ligger i princip kvar på samma nivå som tidigare (47 
%). Det finns en förbättringspotential inom kontoren som handlar 
om förändrade arbetssätt. 

 Administrativ samordning inom KLF En översyn är gjord och det har bland annat inneburit att en 
centralisering av posthanteringen har genomförts. Vidare finns ett 
förslag framtaget för ekonomiadministrationen. 
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5. Intern kontroll 

 

    Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

  Rökfri arbetstid  Resultat och noterade avvikelser: 
Inga avvikelser noterade. 

  

Åtgärder: 
Avstämning kommer att ske via kontrollfråga i 
medarbetarenkäten. 

8 

  Köptrohet  Resultat och noterade avvikelser: 
Ligger kvar på samma nivå som för motsvarande period 2014 
(95 %). 

  

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

12 

  E-rekvisition  Resultat och noterade avvikelser: 
Förvaltningen ligger med 10 % under kommunens snitt på 22 
%. 

  

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

12 

  Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 
KLF 14 % ligger vad gäller antal strax över kommunen 
sammantaget 11 %. 

  

Åtgärder: 
Samlingsfakturor betalas direkt och interndebiteras efteråt. 

12 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-09-25

 
2015/1220

Mats Karlsson

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2016-
2018 
Ärendenr 2015/1220

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till ”Verk-
samhetsplan och budget 2016-2018” 

2. kommundirektören ges delegation att inom 
kommunledningsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt 
fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin verksamhetsplan och budget, se bilaga. 
Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över kontorens 
uppdrag och ekonomi för förvaltningen som helhet. I övrigt består materialet 
av mål i styrkort.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2016-2018 (bilaga)

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen 
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Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att 

hantera den politiska beslutsprocessen och 

ansvarar för hela ärendekedjan i 

kommunstyrelse, inklusive utskott och 

kommunfullmäktige. Kontoret har en styrande 

och en stödjande funktion gentemot övriga 

förvaltningars hantering av den politiska 

beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt 

till övriga förvaltningar i juridiska frågor. 

Kansliet ansvarar också för att vårda och 

tillgängliggöra arkivhandlingar och 

bildsamlingar. Kansliet administrerar de 

allmänna valen samt borgerliga vigslar och 

begravningar.  Konsumentvägledningen 

erbjuder stöd och rådgivning inom området. 

Överförmyndarexpeditionen hanterar 

ställföreträdarskap för de som har behov av 

god man/förvaltare och tillhandahåller även 

budget- och skuldrådgivning.  

 

Kommunikationskontoret ansvarar för att 

utveckla Luleå kommuns kommunikation och 

marknadsföring. Kontoret stöttar 

förvaltningarna, producerar kommun-

övergripande 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 samt 

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. 
 

Uppdrag  
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. 

 

Verksamhet 
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. IT-strategin styr 

kommunens dagliga och strategiska arbete 

inom IT. Arbetet 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 ansvarar även för 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. IT-kontoret 

ansvarar också för samordningen av den 

gemensamma e-nämnden, vars uppdrag är att 

driva utvecklingsfrågor inom e-förvaltning och 

som f n består av 13 kommuner i Norrbotten. 
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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 statistik- och 

prognossammanställning. I kontorets uppdrag 

ingår även att administrera och handlägga 

frågor som rör kollektivtrafiken 

 

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. 

 

Omvärld  
Luleå kommun står inför en omfattande 

generationsväxling de kommande åren vilket 

ställer stora krav på oss för att vi ska kunna 

attrahera och behålla rätt kompetenser till våra 

verksamheter. Det lyfter ett antal frågor:  

 

- Hur skapar vi attraktion och stolthet?  

- Hur använder och utvecklar vi tillgänglig 

arbetskraft?  

- Hur ska ledare kunna möta olika 

medarbetares inställning till sin anställning?  

 

Det innebär bland annat att vi måste bli bättre 

på att berätta vad det innebär att arbeta vid 

Luleå kommun, samt visa att Luleå kommun 

har en verksamhet som levererar en service 

som uppskattas hos medborgarna. 
 

Luleå upplevs idag som en attraktiv bostadsort, 

men det som drar ner attraktiviteten är 

kommunens bostadsbrist. Aktiva insatser 

behöver göras för att få fler aktörer att bygga 

bostäder för att möta efterfrågan.  I den 

positiva utveckling som Luleå kommun 

befinner sig i ökar resursbehoven hos 

verksamheterna. Här behöver verksamheterna 

själva i hög utsträckning bidra till sin 

finansiering. Detta ökar kraven på 

kostnadseffektivitet och förbättrad 

ekonomistyrning.  

 

En annan stor utmaning är den digitala 

informationstekniken som innebär att kraven 

på kommunen ökar allt mer från medborgare, 

kunder och intressenter att de ska kunna 

kommunicera med oss och utföra tjänster året 

om, under dygnets alla timmar. Utvecklingen 

inom politisk administration med full digital 

hantering av hela ärendehanteringsprocessen 

pågår i hela landet. Motsvarande utveckling 

sker i Luleå kommun. 

 

Med utgångspunkt från kommunens IT-strategi 

behöver vi därför formulera och förankra en e-

strategi som mer specifikt omhändertar de 

förväntningar och behov inom e-samhällets 

utveckling som verksamheten möter och 

förväntas möta i framtiden. Detta behöver 

göras med en framtidssäker IT-infrastruktur 

som kan utvecklas och moderniseras utan att 

behöva byggas om, och som kompletterad med 

ändamålsenliga verksamhetssystem kan 

användas till sin fulla potential. Arbetet med 

systematisk verksamhetsutveckling kommer att 

kräva en tydligare styrning från KLF. 

 

Luleå kommun kommer att få ett utökat ansvar 

för flyktingmottagande. 52 miljoner människor 

är på flykt runt om i världen idag. Det har inte 

varit så många sedan andra världskriget. 

Flyktingmottagande i Sverige förväntas öka 

betydligt under de kommande åren vilket 

påverkar ett flertal verksamheter inom Luleå 

kommun. 
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Styrkort 2016 

Samhälle KS Målområden  Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra 
programmens intentioner i 
koncernövergripande 

samverkan 

 

Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys 

Fler ska välja Luleå som bostadsort (aktiviteter för att...) 

Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad 

Service KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå 
till Sveriges Kvalitets- 

kommun 2017 

Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst 

gentemot medborgarna 

Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån 

Kommunkompassen 

Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete (Organisation) 

Mål för att: Skapa 
förutsättningar för att följa 
och jämföra resultat av 

utförd service 

Utfärda och följa upp servicedeklarationer 

Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till åtgärder 

Öka antalet externa och interna e-tjänster 

Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

Medarbetare KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Chefer ska ges 
rätt förutsättningar för att 

utöva gott ledarskap 

Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt ledarskap 

Mål för att: Ta fasta på och 
utveckla hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen 

Handlingsplan utifrån medarbetarenkät 

Ekonomi KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

Resultat > 0 

Mål för att: Frigöra resurser 
genom effektiviserings- 

åtgärder 

Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys 

Utvecklad administrativ samordning inom KLF 
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Ekonomi (tkr) 
 

 

 

Kommunbidrag  2016 2017 2018 

Kommunledningsförvaltningen 258 628 262 677 267 018 

    Kontor    

Ekonomikontor 35 899 36 238 36 578 

Kansli 

   - Kontoret 18 333 18 470 18 544 

- Politik 15 685 15 995 16 363 

Kommunikationskontor 13 007 13 076 13 145 

Personalkontor 33 275 33 414 33 565 

Samhällsutvecklingskontor 

   - Kontoret 13 881 13 881 13 922 

- Kollektivtrafiken 90 405 92 936 95 721 

Tillväxtkontor 38 143 38 667 39 180 

IT-kontor 0 0 0 

    Investeringsplan/kontor 2016 2017 2018 

Kommunledningsförvaltningen 6 200 10 800 23 500 

    

IT-kontor    

Infrastruktur gemensam 3 000 3 000 3 000 

Uppgradering växel 500 500 500 

NextGen, funktionsdatorer 2 500 7 000 20 000 

Kansliet    

Projektet e-arkiv 200 300 - 
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1 Verksamhetens måluppföljning 

Förvaltningen har under föregående år gjort en stor verksamhetsöversyn med syftet att förbättra flödet 

mellan de olika verksamheterna och i processerna. Verksamheter som omfattar personer i 

arbetsmarknadsinriktade insatser har prioriterats i processutvecklingsarbetet och nya arbetsformer har 

införts under våren som ska leda till att fler inom dessa insatser går till arbete eller studier. 

Den positiva utvecklingen för arbetsmarknaden har hållit i sig under året och arbetslösheten har fortsatt 

att sjunka och i synnerhet ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt. Det är dock av stor betydelse 

att ungdomar har en komplett gymnasieutbildning för att de ska kunna få ett arbete. Den kommunala 

ungdomssatsningen fortsätter under året och implementering i ordinarie verksamhet pågår. Under 

hösten påbörjas samarbetet med Arbetsförmedlingen för att bland annat kartlägga alla ungdomar som 

varken arbetar eller studerar inom ramen för regeringens satsning för att minska 

ungdomsarbetslösheten. 

Förvaltningen verkar även för att öka antalet anställda ungdomar i kommunen och vid fördelning av 

subventionerade anställningar prioriteras unga. Förvaltningen har även genomfört en förstudie som har 

undersökt behovet och förutsättningarna för en mötesplats för unga i Luleå med inspiration från 

Fryshuset i Stockholm. I samarbete med ett flertal förvaltningar är en genomförandeplan framtagen och 

presenterad för förvaltningschefsgruppen VI6 och beslut om konkretisering av planen förväntas tas 

under hösten. 

För att stödja familjer med barn har Hertsöns hjärtpunkt öppnats, en mötesplats där det kommer att 

finnas möjligheter till allt ifrån vanliga myndighetskontakter för föräldrar till skapande verkstäder för 

barn och även seminarier på olika teman. Projektet är tvåårigt och sker i samverkan med Lulebo. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med SSAB erbjudit 15 utrikesfödda personer 

språkpraktik kombinerat med insatser för att öka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Syftet med satsningen för deltagarna var att genom praktik på en svensk arbetsplats öka 

språkkunskaperna, få en god inblick i att arbeta inom industrin samt öka möjligheterna till jobb. Utöver 

det ger samarbetet en bättre integration i Luleå, en ökad rekryteringsbas för SSAB och övriga industrin 

samt en bättre mångfald på arbetsmarknaden. Satsningen har varit mycket lyckosam för både deltagare 

och arbetsgivare och en ansökan är inlämnad till Europeiska socialfonden för att kunna utöka 

verksamheten till fler arbetsgivare och utrikesfödda. 

Vuxenutbildningen arbetar med fokus på tillgänglighet och att möjliggöra studier för personer som av 

olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Tillgänglig information för målgruppen 

kortutbildade och forum för möten med dessa är viktigt. Detta sker på arbetsförmedling, 

försäkringskassan, landstinget samt genombesök på dagverksamheter. Uppsökande verksamhet riktad 

till personer med rätt att studera inom Särskild utbildning för vuxna har påbörjats. 

För att bättre möta individens behov pågår ett arbete med att utveckla undervisningsmetoder inom de 

olika skolformerna. Utgångspunkten är att varje individ ska ha en individuell studieplan som utgör ett 

stöd både för eleven och för berörd personal i lärprocessen. Ett specialpedagogiskt team fungerar som 

ett nav när det gäller kartläggning, anpassning av lärmiljön och kunskapsspridning i syfte att öka 

måluppfyllelsen. Nya avtal inom en stor bredd av utbildningar är tecknade med externa anordnare, 

vilket ger större valmöjligheter för den enskilde eleven. Avtalen ger även möjlighet till stödjande 

strukturer såsom individuella kartläggningar och orienteringskurser. Från och med 2015 genomförs 

lärlingsutbildning i egen regi med anställd personal. 

En ny tvingande lag om mottagande av ensamkommande barn baserat på så kallade kommuntal har 

medfört en ökning för Luleå kommun från 12 platser för asylsökande till 33 platser under 2015. Totalt 

har Luleå kommun en överenskommelse på 60 platser sedan 1:a juli. Sedan årsskiftet har ett boende 

utökats, ett nytt boende startats och ett nytt boende är klart för inflyttning i oktober. I Migrationsverkets 
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Juliprognos höjdes antalet ensamkommande barn som väntas i landet väsentligt. From 1:a augusti 

placerar Migrationsverket barn utöver överenskommelsen trots att det är fullt i de befintliga boendena i 

kommunen. Detta medför andra lösningar och tillfälliga samarbeten med externa aktörer för att klara 

mottagandet till dess att egna nya verksamheter är klara. En samordningsgrupp för ett ökat och värdigt 

mottagande i kommunen där Arbetsmarknadsförvaltningen är samordningsansvariga har startat. 

Resultatet för perioden är ett överskott på 2047 tkr vilket till största del beror på att kostnaderna för 

ledning, köpta utbildningar samt yrkesvux är lägre än budgeterat. 

2 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 67 099 100 700    

Verksamhetens kostnader -128 340 -194 400 Nettoinvestering 181 800 

Kapitalkostnader -374 -793    

Nettokostnader -61 615 -94 493    

Kommunbidrag 63 662 95 493 Årsbudget  1 000 

Resultat 2 047 1 000 Avvikelse  200 

 

3 Styrkort  

3.1 SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Öka antalet unga med subventionerad anställning med 30%. 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10%. 

 Ta fram en genomförandeplan för en mötesplats för unga i 
Luleå med syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, 
arbetsmarknad och arbetsliv. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 
att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 
arbete eller studier. 

 Ta fram koncept för samverkan med arbetslivet för att öka 
etableringen på arbetsmarknaden. 

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

 I samverkan med övriga förvaltningar stödja familjer med barn 
och ensamkommande barn. 

 Ungdomssatsningen implementeras i ordinarie verksamhet. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  
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3.2 SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Målgruppsanpassa vägledningen. 

 Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell 
studieplan. 

 Alla nyinskrivna i jobbprocessen ska från hösten 2015 ha en 
handlingsplan. 

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

 Genomföra systematisk uppföljning av utvalda delprocesser. 

3.3 MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Genom processutveckling skapa effektivare arbetssätt och 
tydligare rollfördelning. 

 Förvaltningens chefer ska få utbildning i processarbetsformen. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid. 

 Implementera insatser utifrån projektet hälsofrämjande 
arbetsplatser. 

 

3.4 EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Utvärderingsmodell ska vara framtagen för varje huvudprocess 
och användas för att utveckla verksamheterna. 

 Frigöra resurser för nya satsningar som ökar mervärdet för 
målgruppen. 
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4 Analys  

4.1 SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Öka antalet unga med subventionerad anställning med 30%. Under perioden har unga prioriterats vid beslut om subventionerade 
anställningar som finansieras av förvaltningen. 
Processutvecklingsarbetet inom arbetsmarknadsområdet har 
prioriterat ungas väg till arbete. En jobbagent har tillsatts vars 
uppdrag delvis är att prioritera unga vid matchning av arbeten. En 
ny modell har tagits fram för unga som ingår i 
samordningsförbundets verksamhet. Dessa ska efter en 
praktikperiod som fungerat, kunna få en anställning i kommunen 
upp till ett år. 

Under perioden jan till juli har i jämförelse med föregående år 
antalet unga upp till 29 år med subventionerade anställningar i 
kommunen ökat från 19 till 23 personer, vilket motsvarar en ökning 
med 21%. 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10%. 

Under förra året genomfördes ett omfattande 
processutvecklingsarbetet inom arbetsmarknadsområdet i 
förvaltningen. Under perioden har implementeringen av nya 
arbetsätt och insatser utifrån detta arbete genomförts. Nya 
aktiviteter och arbetssätt har utarbetats för att förbättra resultatet. 

Ett samverkansprojekt har genomförts där utlandsfödda har fått 
möjlighet till språkpraktik på SSAB. Förvaltningen har även påbörjat 
ett samarbete med socialförvaltningen för att kunna erbjuda 
sommarjobb inom vårdyrket för våra målgrupper. Förhoppningen är 
att detta ska kunna leda vidare till en karriär för dessa inom detta 
yrkesområde. Språkstödjande matematikundervisning kopplad till 
SFI  har påbörjats. 

För perioden jan-jun har 309 personer avslutats. Av dessa har totalt 
59 personer har avslutats till osubventionerat arbete eller studier. 
Föregående år avslutades samma period 373 personer varav 61 
personer avslutades till osubventionerat arbete eller studier. 
Andelen som avslutats till osubventionerat arbete eller studier har 
ökat från 16% till 19%. Under första halvåret har dessutom 
ytterligare 19 personer avlutats till subventionerat ordinarie arbete i 
kommunen eller utanför kommunen vilket gör att den totala andelen 
personer som går till arbete eller studier är 26% för första halvåret 
2015. Statistik för detta saknas för första halvåret 2014 men resultatet 
kommer att kunna jämföras på helårsbasis. 

 Ta fram en genomförandeplan för en mötesplats för unga i 
Luleå med syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, 
arbetsmarknad och arbetsliv. 

En genomförandeplan för en mötesplats för unga i Luleå har 
presenterats för förvaltningschefsgruppen VI6. Beslut om 
konkretisering av genomförandeplanen förväntas tas under hösten. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. Uppsökande verksamhet inom följande områden har påbörjats. 
Samarbete med Sunderby folkhögskola och omställningsföretag för 
att visa på Vuxenutbildningens utbud. Uppsökande verksamhet för 
särskild utbildning för vuxna i form av informationsmöten på 
dagcenter och informationsinsatser på särskilt boende. 

Insatser för anpassad och utökad vägledning till ensamkommande 
barn påbörjas under hösten. 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 
att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 
arbete eller studier. 

Arbetet med att utveckla integrationsprocessen kommer att påbörjas 
under 2015 men bedöms inte vara klar förrän 2016. En ny tjänst som 
utvecklare mot integrationsavdelningen har anställts på 
förvaltningen för att arbeta med uppdraget. 

 Ta fram koncept för samverkan med arbetslivet för att öka 
etableringen på arbetsmarknaden. 

Under perioden har ett samverkansprojekt med SSAB kring 
språkpraktik för personer med utländsk härkomst genomförts. 
Totalt har 15 personer fått en praktikplats på SSAB. Projektet 
avslutas sista maj. Utvärderingen av projektet kommer att ligga till 
grund för arbetssätt som även kan användas i samarbete med andra 
företag och organisationer. Arbetsmarknadsförvaltningen har under 
augusti ansökt om EU-medel för att kunna erbjuda motsvarande 
modell till fler arbetsgivare och deltagare. 

Förvaltningen har tillsammans med Coompanion tagit fram en 
inkubatorverksamhet för arbetsintegrerade sociala företag. Insatsen 
är genomförd och inkubatorsverksamheten har startat. 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 I samverkan med övriga förvaltningar stödja familjer med barn 
och ensamkommande barn. 

På Hertsön har Hertsöns hjärtpunkt öppnats, en mötesplats där det 
kommer att finnas möjligheter till allt ifrån vanliga 
myndighetskontakter för föräldrar till skapande verkstäder för barn 
och även seminarier på olika teman. Projektet är tvåårigt och sker i 
samverkan med Lulebo. 

I samverkan mellan fritidsförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och Norrbottens idrottsförbund har 
projektet Sportoteket startats i syfte att möjliggöra medverkan inom 
idrotten och andra motionssammanhang för alla barn, oavsett 
ekonomiska förutsättningar. 

Ett projekt som ska verka för att underlätta inträde på 
arbetsmarknaden för ensamkommande flyktingbarn har beviljats 
och startar nu under hösten. 

 Ungdomssatsningen implementeras i ordinarie verksamhet. De delar av ungdomsatsningen som har genomförts av 
arbetsmarknadsområdets verksamheter är implementerad i nya 
aktiviteter för deltagare som tagits fram inom jobbprocessen. 
Undervisningsdelen är till stora delar redan implementerad i 
ordinarie undervisning på vuxenutbildningen. Det som återstår är 
att lösa hur den utökade vägledningen ska kunna fungera i 
fortsättningen. Arbetet med detta kommer att samordnas med 
framtagande av arbetsformer för att genomföra det nya kommunala 
aktivitetsansvaret. 

4.2 SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Målgruppsanpassa vägledningen. Nya metoder för vägledning är framtagna i de aktiviteter som tagits 
fram för personer som deltar i arbetsmarknadsinriktade insatser. 
Vägledningsinsatserna utvärderas och utvecklas löpande för att 
anpassas efter målgruppens behov. Utökad och anpassad 
vägledning kommer erbjudas till ensamkommande barn. 

 Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell 
studieplan. 

I stort sätt genomfört för alla elever på grundläggande- samt 
gymnasievux. Införandet av webbansökan har varit en viktig faktor 
för att detta har nåtts. För särskild utbildning för vuxna samt SFI 
måste ytterligare insatser göras för att målet ska nås. 

 Alla nyinskrivna i jobbprocessen ska från hösten 2015 ha en 
handlingsplan. 

Mall för handlingsplan framtagen och aktiviteter kopplade till denna 
har setts över och utökats. Rutinerna har avstämts med 
samverkansparten arbetsförmedlingen. Från och med mars månad 
har test av detta arbetssätt startat och revidering av handlingsplanen 
sker löpande. 

 Genomföra systematisk uppföljning av utvalda delprocesser. För jobbprocessen är utvärdering av aktiviteter kopplade till den 
individuella handlingsplanen för personer som deltar i en 
arbetsmarknadsinriktad insats framtagen. Hur detta ska 
systematiseras och registreras för att senare ligga till underlag för 
utvärdering av aktiviteterna återstår. 

Framtagande av uppföljningsverktyg för insatser inom 
integrationsprocessen och mätning av invandrarindex påbörjas nu 
under hösten. 

Vuxenutbildningen har för att kunna jämföra kvalitet och 
produktivitet över tid påbörjat framtagandet av en Qlickview 
applikation som bl a mäter avhopp och andel som klarar studierna. 
Applikationen kommer att vara klar under hösten. 
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4.3 MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Genom processutveckling skapa effektivare arbetssätt och 
tydligare rollfördelning. 

Förvaltningen har genomfört en stor verksamhetsöversyn med en 
övergripande processkartläggning utifrån förvaltningens 
målgrupper. För att förbättra flödet mellan de olika verksamheterna 
och skapa effektivare arbetsätt samt tydligare rollfördelning har 
processutveckling genomförts inom området för 
arbetsmarknadsinsatser. De nya arbetsformerna har införts under 
våren och justeras kontinuerligt. Processutvecklingsarbetet kommer 
att fortsätta till hösten med översyn av integrationsavdelningens 
processer och kopplingar till arbetsmarknadsinsatser. En översyn av 
organisationen för boenden för ensamkommande barn med 
anledning av den snabba utökningen verksamheten kommer att 
genomföras under hösten En utvecklare har anställts under hösten 
för att hjälpa till i arbetet. 

 Förvaltningens chefer ska få utbildning i processarbetsformen. Alla chefer har gått utbildning i processorienterat arbetssätt. 

 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid. Förvaltningens frisknärvaro har för perioden minskat från 78,5% till 
72,9% och sjukfrånvaron har för perioden ökat från 2,8% till 5,2% i 
jämförelse med föregående år. Ökningen av sjuktalet har främst 
uppstått på vuxenutbildningen samt Integrationsavdelningen. 
Ökningen på vuxenutbildningen kan till viss del förklaras med de 
problem som verksamhetens lokaler hade. Från mitten av februari är 
all verksamhet utflyttad från seminariet. Även 
Integrationsavdelningens sjukfrånvaro har ökat. Det finns ett klart 
samband till den snabba utökningen av verksamheten för 
ensamkommande barn, den påfrestning detta innebär och sjuktalen. 
En djupare analys av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron och 
insatser för att sänka sjukfrånvaron pågår. 

 Implementera insatser utifrån projektet hälsofrämjande 
arbetsplatser. 

Alla chefer har gått utbildning i hälsofrämjande arbetsplatser. Två 
arbetsgrupper kommer att under våren med hjälp av 
personalkontoret påbörja insatser för att gynna ett hälsofrämjande 
medarbetarskap. 

4.4 EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Resultatet för perioden är ett överskott på 2047 tkr vilket till största 
del beror på att kostnaderna för köpta utbildningar, yrkesvux  samt 
ledningen är lägre än budgeterat.  Prognosen för förvaltningen är ett 
överskott på 1000 tkr. 

 Utvärderingsmodell ska vara framtagen för varje huvudprocess 
och användas för att utveckla verksamheterna. 

Inom vuxenutbildningen är utvärderingsmodell och nyckeltal 
framtagna. En Qlickview applikation håller på att tas fram för 
statistik och nyckeltal. Utvecklingen av jobbprocessen är till stora 
delar klar och utvärderingsmodell och nyckeltal är framtagna. Till 
hösten startar arbetet med integrationsprocessen. 

 Frigöra resurser för nya satsningar som ökar mervärdet för 
målgruppen. 

Resurser har frigjorts genom omorganisation och effektiviseringar av 
arbetsmarknadsområdets verksamheter. De frigjorda resurserna har 
möjliggjort satsningar på språkpraktik för nyanlända i samarbete 
med SSAB. Projektet ska utvärderas och de frigjorda resurserna 
kunna användas till liknade satsningar kommande år. 

Vuxenutbildningen har genom effektiviseringsåtgärder frigjort 
resurser för att anställa ytterligare en specialpedagog i verksamheten 
samt utöka lärarresursen till särvux med 50%. 
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5 Uppföljning av den Interna kontrollen  

5.1 Samordning 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

Vårdplaner 
genomförandeplane
r ensamkommande 
barn 

Kontroll av alla Resultat och noterade avvikelser: 

Vid kontroll har framkommit att rutinerna inte har fungerat enligt 
beskrivningen. Det har varit olika mellan boendena hur väl de 
boendena haft vård- och genomförandeplaner som har varit 
individuellt anpassade samt upprättade i tid. På 
mottagningsboendet Bergviken och Stegboendet Björksskatan har 
samtliga haft vård och genomförande planer men på PUT boendet 
Bergnäset har det saknas för en tredjedel av de boende. På PUT 
boendet har rutinerna gåtts igenom, genomförandeplaner som 
saknas har kompletterats och all personal fått utbildning i 
dokumentation av genomförandeplaner. 

En större sammanställning av kontrollerna och resultat görs under 
hösten där även kvaliteten och konkretiserandet av 
genomförandeplanerna granskas. 

  

Åtgärder: Ytterligare och djupare kontroller görs under hösten. 

16 

5.2 Tillgänglighet 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

E-tjänster kring 
ansökan/registrerin
g till 
Vuxenutbildningen. 

Stickprov Resultat och noterade avvikelser: Rutin för hantering av ansökan 
via webben finns och fungerar, vilket gör att ansökningar kan 
behandlas på antagningsmöten med kort varsel. Ansökan innebär 
också att den enskildes individuella studieplan får en första 
utformning. Rutinen behöver dock utvecklas vad gäller intern rutin 
för inscanning av betyg inkomna i pappersform. 

  

Åtgärder: Utveckla de interna rutinerna ytterligare för ej komplett 
inkomna ansökningar. 

9 

5.3 Arbetsmiljö 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

Krishantering Kontroll av alla Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll har gjort av förvaltningens alla verksamheters 
krishanteringsplaner. För de praktiska verksamheterna på 
arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen är 
krishanteringsplanerna kompletta. Vuxenutbildningens 
krishanteringsplan bör dock uppdateras efter flytt till nya lokaler. 
För övriga verksamheter är delar av rutinerna framtagna men inte 
sammanställda i en komplett krishanteringsplan kring området. 
Arbete med sammanställning och komplettering pågår för 
närvarande för dessa verksamheter och är i stort sätt klara. 

Åtgärder: Krishanteringsplanerna bör färdigställas snarast och 
uppdateras. Information om krishanteringsplanerna i berörd 
verksamhet. Under hösten kontrolleras att nödvändiga övningar har 
genomförts. 

8 
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5.4 Övrigt Medarbetare 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

Rökfri arbetstid Ej bestämd Resultat och noterade avvikelser: 

Förvaltningen har skickat ut en enkät till cheferna om rökfri 
arbetstid. Information om rökfri arbetstid ingår i förvaltningens 
introduktionsplan. Cheferna som svarat har angett att alla anställda 
får information om rökfri arbetstid. Till stor del efterlevs rökfri 
arbetstid. I de praktiska verksamheterna på 
arbetsmarknadsavdelningen upplever man dock att efterlevnaden 
inte alltid fungerar för deltagarna i verksamheten. Ytterligare 
underlag till kontrollområdet sker med hjälp av medarbetarenkäten. 
Konstateras så här långt kan att rutiner finns och att de fungerar 
men att efterlevnaden ändå inte är fullständig. 

Åtgärder: Se över vilka åtgärder som kan vidtas om rökfri arbetstid 
inte efterlevs. 

8 

5.5 Övrigt Ekonomi 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

Försenade 
betalningar 

Stickprov §VC§ 12 

 

6 Åtgärdsplan 

6.1 Sjukfrånvaro 

Förvaltningen bedömer att en sjukfrånvaro på under 4 % inte kommer att nås under 2015. Ökningen av sjuktalet 

har främst uppstått på vuxenutbildningen samt integrationsavdelningen. En genomgång av långtidsfrånvaron är 

gjord och rehabiliteringsinsatser sker enligt riktlinjerna. Även om långtidsjukfrånvaron har ökat är det frågan om ett 

fåtal personer och inga kopplingar till arbetsmiljön har framkommit vid genomgången För ökningen av 

sjukfrånvaron på integrationsavdelningen finns ett klart samband till den snabba utökningen av verksamheten för 

ensamkommande barn och den påfrestning på verksamheten detta innebär. Ökningen i korttidsfrånvaron på 

vuxenutbildningen kan till viss del förklaras av de problemen med lokalerna som förekommit. Från och med mitten 

av februari är all verksamhet utflyttad från seminariet. Ytterligare uppföljning av hälsan hos personalen på 

vuxenutbildningen kommer att ske under året. En djupare analys av orsakerna till den ökade korttidssjukfrånvaron 

och insatser för att sänka sjukfrånvaron pågår. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ulrika Hagström 2015-10-05

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 
2016-2018
Dnr 2015/1268

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att 

1. godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till ”Verksamhetsplan 
och budget 2016-2018” med de eventuella förändringar som den fortsatta 
budgetberedningen kan föranleda

2. förvaltningschefen ges delegation att inom 
arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt 
fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar bifogat underlag till verksamhetsplan år 
2016-2018

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och budget 

2016-2018 

Maarit Enbuske
Arbetsmarknadschef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, arbetsmarknadsförvaltningen
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••• Verksamhetsplan 2016 - 2018

Arbetsmarknadsförvaltningen
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Uppdrag  

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt 
integrations - och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet 
att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I 
förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen, 
genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade 
utbildningar och coachning mot arbetslivet. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver olika 
verksamheter och projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet och en 
förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer. 

Omvärldsanalys 

Arbetslösheten i Luleå har sjunkit till historiskt sett låga nivåer. Detta gäller både den totala 
arbetslösheten och arbetslösheten bland unga under 25 år. Antalet lediga arbeten anmälda till 
arbetsförmedlingen har ökat kontinuerligt de senaste tre åren och det finns signaler om svårigheter 
att rekrytera till ett antal yrkesområden. Samtidigt så finns relativt stora grupper som under lång tid i 
utanförskap inte tar sig in på arbetsmarknaden. Gruppen som varit arbetslös mer än 12 månader 
utgör ca en tredjedel av det totala antalet arbetslösa. Unga som inte fullgjort gymnasiet, individer 
med olika typer av funktionsnedsättning och utrikesfödda är grupper som har en betydligt högre 
arbetslöshet än populationen i sin helhet. För att klara en fortsatt ökad tillväxt och för att kunna 
ersätta arbetskraft i samband med stora pensionsavgångar är det viktigt att öka möjligheterna för 
dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att berörda myndigheter hittar 
samverkansformer för att tillsammans hitta kraftfulla insatser för att stödja individer med lång tid i 
utanförskap mot arbete eller utbildningar som leder till arbete. 

Inom vuxenutbildningen sker ökade satsningar på så kallade komvux-, yrkesvux- och 
yrkeshögskoleplatser och för framtiden talas om ett permanent kunskapslyft. Vissa yrkesvuxplatser 
kommer att riktas särskilt till elever inom svenska som andraspråk och särskild utbildning för vuxna 
upp till grundläggande nivå. Vuxenutbildning kommer också att tillhandahållas inom ramen för de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna traineejobb och utbildningskontrakt. För att bistå människor att 
kunna göra väl underbyggda utbildningsval kommer studie- och yrkesvägledningen att få en än 
större betydelse t ex för utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Förslag finns om utökad rätt 
till utbildning och behörighetsgivande kurser inom vuxenutbildningen. Beslut om att utbildning i 
svenska för invandrare ska ingå i den kommunala vuxenutbildningen gäller fr o m år 2016. 
Osäkerhet finns fortfarande vad gäller en fortsättning av lärlingsutbildning. Utredningen ” En stärkt 
yrkeshögskola” innehåller förslag för att öka kontinuiteten inom yrkeshögskolan. 

Behovet av platser för flyktingar och ensamkommande barn fortsätter att öka starkt och sedan en tid 
tillbaka finns ett ökat tryck på Sveriges kommuner att ta emot flyktingar. Stora krav kommer att 
ställas på kommunerna för att säkerställa resurser för mottagandet. Framför allt gäller det bostäder, 
men det kommer även att krävas utökade resurser inom förskola och skola och SFI-undervisning mm. 

Från och med 2016 kommer kommunerna att vara skyldiga att ta emot det antal nyanlända personer 
med permanent uppehållstillstånd enligt det kommuntal som arbetsförmedling och länsstyrelsen 
årligen fastställer. Regeringen har aviserat en ny boendeform för ensamkommande barn samt nya 
schabloniserade ersättningar för målgruppen under år 2016. Vad det kommer att innebära är i 
nuläget oklart.  
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Verksamhet 

Luleå kommuns mottagande av flyktingar kommer att öka markant de kommande åren. Från år 2016 
kommer kommunerna att ta emot nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd i enlighet 
med det kommuntal som fastställs. Troligen kommer detta att innebära en fördubbling av antalet 
mottagna flyktingar under 2016. Utifrån de ökande antalen ensamkommande barn i Sverige beräknas 
även mottagandet av dessa fördubblas under perioden. Flyktingmottagandet berör hela samhället 
och de flesta verksamheter i kommunen och därför har kommunledningen valt att prioritera dessa 
frågor och stärka beredskapen för ett ökat mottagande. Arbetsmarknadsförvaltningen har fått i 
uppdrag att samordna Luleå kommuns mottagnings- och integrationsarbete i syfte att skapa ett ökat, 
värdigt och effektivt flyktingmottagande.  

I och med att antalet utrikesfödda ökar kommer förvaltningen prioritera satsningar som underlättar 
utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden, vilket är betydelsefullt för att säkerställa 
kompetensförsörjningen i regionen i framtiden. För att lyckas med detta är utbildningsinsatser samt 
samverkan med näringslivet viktigt. En ansökan om projektfinansiering till Europeiska socialfonden 
är inlämnad för att utveckla den påbörjade satsningen tillsammans med SSAB. Förvaltningen ser 
även över olika utbildningsinsatser för att underlätta utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.  
Bland annat planeras en utbildning i svenska för företagare riktad till utrikesfödda som tidigare 
drivit företag.  

Arbetsmarknadsförvaltningen kommer även fortsätta prioritera ungdomar som avbrutit eller lämnat 
gymnasiet med ofullständiga betyg, samt arbetslösa ungdomar som löper risk att hamna i längre 
arbetslöshetsperioder. Särskilda satsningar på ungdomar med försörjningsstöd och 
försörjningsstödtagare med barn planeras under perioden. 

Inom vuxenutbildningsområdet fortsätter den fördjupade samverkan i femkanten i olika former för 
att ytterst möta efterfrågan på kompetens och individens behov av kompetensutveckling. Samverkan 
i länet kring ansökan och genomförande av yrkeshögskoleutbildningar fortsätter med syfte att öka 
antalet utbildningar. Samverkan fördjupas mellan utbildning och arbetsmarknadens aktörer för att 
framförallt stödja ungas väg till arbete och utbildning. Den särskilda satsningen Ungdomar till 
studier kommer att ingå i ordinarie verksamhet. 

E-tjänster och distansmetodik har utvecklats och kommer att fortsätta tas fram och förfinas för att öka 
tillgängligheten och effektivisera verksamheten. Detsamma gäller användandet av sociala medier. 
Uppsökande verksamhet kommer att rikta in sig på att nå ut till dem som för närvarande har rätt till 
vuxenutbildning såsom särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt 
de som inte fullföljt en gymnasieutbildning eller som traditionellt inte söker till vuxenutbildningen. 
Hög tillgänglighet ska också prioriteras genom fortsatta satsningar på individualisering och 
stödinsatser inom samtliga verksamhetsområden.  

Stora omvärldsförändringar sker inom Arbetsmarknadsförvaltningens alla verksamhetsområden och 
utvecklingen av förvaltningens processer och arbetssätt kommer att ske i takt med förändringarna. 
Utvecklingen av mätmetoder och brukarundersökningar av verksamhetens processer blir därför ett 
viktigt arbete för att säkerställa att verksamheten följer omvärldsförändringar med bibehållen 
kvalitet.  

 

Budget för år 2016 2017 2018 

Kommunbidrag, tkr 91 222 91 835 92 387 

Investeringsplan, tkr 1 400 700 700 
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Styrkort 2016 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens 
intentioner med särskilt fokus på 
avgörande faktorer för 2016 

Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete eller studier med 10%. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda 

Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med syfte att ge ökade kunskaper om 
utbildningar, arbetsmarknad och arbetsliv. 

Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. 

Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för att öka andelen nyanlända som efter 
etableringsinsatser går till arbete eller studier. 

Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden och underlätta 
kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk härkomst är prioriterade. 

Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen för start och uppväxt för alla. 

Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå. 

Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande. 

Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka antalet som går till arbete eller studier. 

Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 
Kvalitetskommun 2017 

Se över brukarundersökningar och utveckla brukarorienteringen i förvaltningen 

Jämnställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom utvalda områden. 

Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning. 

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

Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom integrationsområdet. 

Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av jobbprocessens aktiviteter. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap. 

Mål för att: Ta fasta på och utveckla 
hälsofrämjande arbetsplatser 

Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska hälsodiplomeras. 

Insatser för att sänka sjukfrånvaron. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för att: Frigöra resurser genom 
effektiviseringsåtgärder 

Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt. 

Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Budgetberedningen 2015-09-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 16

Delårsrapport per 2015-08-31
Ärendenr 2015/1139-04

Budgetberedningens förslag till beslut
Budgetberedningen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning 
presenteras årets andra delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten 
omfattar nämndernas verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag 
till kommunstyrelsens måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med 
delårsrapporten är att göra en prognos för hur kommunens fastställda mål 
(se strategisk plan och budget 2015-2017) uppnås vid årets slut. 
Delårsrapporten innehåller både uppföljning av helheten 
(kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens 
styrkort). Strukturen för delårsrapporten bygger på kommunens 
styrmodell med fyra perspektiv: Samhälle, Service, Medarbetare samt 
Ekonomi. Behov av justering av kommunbidragen 2015 (bilaga 2) har lyfts 
fram av nämnder/förvaltningar

Beskrivning av ärendet
Periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 123,9 
mkr vilket är 122,5 mkr bättre än budget. Verksamheternas resultat (jmf med 
budget) på -11,2 mkr är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive 
underskott. Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag (-23,4 mkr) är 
sämre än budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader (+26,4 mkr) är 
bättre än budget. I verksamhetens nettokostnad ingår även 
semesterlöneskulden per 150831.

Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat 
på 253 mkr vilket är ca 251 mkr bättre än budget. Nämndernas prognos ger en 
avvikelse mot budget som uppgår till +10,4 mkr. Den positiva förändringen 
mot budget beror till största delen på försäljningen av samhällsfastigheter som 
ger en positiv resultatpåverkan på ca 155 mkr samt återbetalning av AFA-
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 Budgetberedningen 2015-09-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

premier på 34 mkr och övriga reavinster på försålda fastigheter och mark om 
ca 80 mkr. Detta möts bland annat av minskade skatteintäkter och statsbidrag 
som prognosticeras bli 30 mkr sämre än beräknat.

Uppföljning av ekonomisk hushållning
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat 
långsiktiga finansiella mål och riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt 
mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål för budgetåret formuleras 
inom ramen för Luleå kommuns årliga budgetprocess.

• En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning
• Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till 

minst 2 %
• Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska 

uppgå till minst 10 %
• Soliditeten ska vara oförändrad

Bedömningen på längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska 
förutsättningar endast är möjligt att nå det första av målen under åren 2016 
och 2017.

Justering av kommunbidrag 2015
Behov av justering av kommunbidragen 2015 (bilaga 2) har lyfts fram av 
nämnder/förvaltningar

Sammanträdet
Ekonomichef Lars Åhl informerar om att prognosticerat resultat för Barn- och 
utbildningsnämnden på - 0,1 mkr i presenterad delårsrapport ska justeras till 
ett prognosticerat nollresultat.

Beslutsunderlag
• Delårsrapport per 2015-08-31 (bilaga 1)
• Förslag till justering av kommunbidrag (bilaga 2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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••• Delårsrapport 2

Luleå kommun
Januari - augusti 2015
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Inledning  
Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala bolagens bidrag till 
kommunstyrelsens måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både uppföljning av helheten 
(kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort). Strukturen för 
delårsrapporten bygger på kommunens styrmodell med fyra perspektiv: Samhälle, Service, Medarbetare 
samt Ekonomi. Ett viktigt resultat av denna samverkan är att de fyra perspektiven gemensamt bidrar till 
att hitta mål för hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Dessa områden måste finnas i alla 
perspektiv.  

 
 
Rapporten är indelad i tre avsnitt: 
Förvaltningsberättelse januari-augusti 
I förvaltningsberättelsen presenteras omvärldsfaktorer i respektive perspektiv som påverkar kommunens 
planering och uppföljning. Förvaltningsberättelsen avslutas med en prognos över kommunens 
ekonomiska resultat samt koppling till balanskravet och uppfyllelse av de finansiella målen. 

Analys - Måluppföljning kommunstyrelsens styrkort  
I detta avsnitt redovisas en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till att de 
gemensamma målen (kommunstyrelsens mål) uppnås. Detta presenteras i fyra perspektivanalyser. 
Perspektivanalyserna är grundade på kommentarer som nämnder och bolag lämnat in avseende 
bedömda effekter av planerade, pågående eller genomförda aktiviteter som stödjer kommunstyrelsens 
mål i de fyra perspektiven.   

Måluppföljning nämndernas och bolagens styrkort 
Här redovisar nämnderna och bolagen sin måluppföljning. Detta åskådliggörs genom färgsättning av 
målen i styrkortet. Nämnderna och bolagen har också getts möjlighet att kommentera måluppföljningen. 
Varje nämnd har gjort en egen delårsuppföljning, där presenteras en fördjupad analys till varje mål i 
styrkortet. Den som är intresserad kan på ett enkelt sätt ta del av nämndernas delårsuppföljningar på 
nämndens hemsida.  
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Intern kontroll  
Målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i 
förhållande till fastställt uppdrag och mål. Parallellt med de fastställda utvecklingsmålen i styrkortet ska 
den interna kontrollen tillse att den löpande verksamheten följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal 
som gäller. En förutsättning för ständiga förbättringar är en fungerande intern kontroll. 
 
I likhet med kommunens styrmodell följs den interna kontrollen upp på både kommunstyrelse och 
nämndnivå. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll. I detta åligger att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Det är alltid 
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar 
ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, utforma regler och anvisningar för 
den interna kontrollen anpassad till respektive nämnds organisation. Eftersom kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för den interna kontrollen är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljning av 
internkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan om det förligger 
synnerliga skäl ålägga nämnden obligatoriska kontrollmoment. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga verksamheter ska ha två obligatoriska kontroller under 2015. 
Dessa är, rökfri arbetstid och försenade betalningar.  Utöver de obligatoriska kontrollerna är de 
verksamhetsspecifika kontrollerna i fördelade över styrmodellens fyra perspektiven enligt följande: 

 
 
 
 
 

  Antal   

Nämnd/förvaltning Samhälle Service Medarbetare Ekonomi 

Kommunledningsförvaltningen 0 2 1 0 

Arbetsmarknadsförvaltningen 1 1 1 1 

Räddningstjänsten 0 5 2 0 

Stadsbyggnadskontoret 0 2 1 0 

Barn- och utbildningsnämnden 1 2 2 1 

Fritidsnämnden 0 1 1 1 

Kulturnämnden 0 3 0 2 

Miljönämnden 0 1 0 1 

Socialnämnden 0 6 2 2 

Tekniska nämnden 0 1 0 3 

Sammantaget 2 24 10 11 
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Förvaltningsberättelse januari – augusti  

Samhälle 
Perspektivet är av en extern karaktär och syftar till att göra prioriterade insatser för dem vi finns till för, det vill säga 
kommuninvånarna. Inriktningen är att bidra till byggandet av ett hållbart samhälle utifrån sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter. 

Trender och förändringar som påverkar Luleå kommun under 2015 
I en global värld i ständig förändring krävs samhällen som är robusta och klarar av förändringar. Dessa är 
ofta snabbare än tidigare och svårare att förutse. Det gäller många olika områden. Exempel-vis 
ekonomiska konjunktursvängningar, klimatförändringen, tillgång till energi, konsekvenser av en 
åldrande befolkning, ett ökande utanförskap etc. För att klara av att möta dessa förändringar behövs ny 
kompetens, riktade satsningar och att vi är förberedda på det oväntade. En av de viktiga ingredienserna i 
ett robust samhälle är mångfald inom alla hållbarhetsdelar, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Följande sidor beskriver några viktiga omvärldsfaktorer som påverkar Luleå och i framtiden kan komma 
att påverka Luleås möjligheter att nå en hållbar utveckling. 

Invandring 
52 miljoner människor är på flykt runt om i världen idag. Det har inte varit så många sedan andra 
världskriget. Antal flyktingar som kommer till Sverige har ökat betydligt under 2015. Även antalet 
ensamkommande barn ökar under 2015. Kommunerna måste öka beredskapen för ett effektivt och 
värdigt mottagande både för flyktingar och ensamkommande barn. Det gäller bostäder, skola, omsorg 
mm. För detta krävs en ökad samhällsplanering mellan alla berörda aktörer, både inom och utanför 
kommunens verksamheter. Trenden med ökad makt för främlingsfientliga partier i Europa och på många 
håll i landet är också en faktor som är viktig att motverka lokalt genom ett fokuserat arbete. 

Skillnader i hälsa och sociala investeringar 
Sveriges utveckling med en ökad hälsa i befolkningen totalt men också en ökad skillnad i hälsa mellan 
grupper med olika utbildningsbakgrund fortsätter att vara i fokus. Flera lokala och regionala 
kommissioner finns i syfte att påverka den ojämlika hälsan. En nationell kommission för jämlik hälsa är 
tillsatt med fokus att minska skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper och även kön. Det som 
sker i Sverige kommer att bidra till det fortsatta arbetet för en jämlikare hälsa i genomförandet av 
kommunens översiktsplan. 

Nationellt finns fortsatt fokus på psykisk ohälsa, speciellt bland unga flickor, även funktionsnedsattas 
ohälsa har lyfts fram som ett problem. En ohälsa som ofta skapas av bristande tillgänglighet. Riksdagen 
har beslutat om tillägg i diskrimineringslagen, bristande tillgänglighet är från 1 januari 2015 
diskriminering.  Nu finns möjlighet att granska och jämföra kommunernas arbete för ökad tillgänglighet 
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.  
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Ett nytt synsätt är att se sociala insatser som långsiktiga investeringar och inte enbart som kostnader. 
Satsningar i tidig ålder och innan problem har uppstått är mest kostnadseffektivt. Luleå har som ett första 
steg avsatt Medel för särskilda folkhälsosatsningar som en social investering för jämlik hälsa. 

Bostäder 
Hållbar stadsutveckling är en trend i Sverige. Kommunerna är de som driver utvecklingen kring 
framförallt ekologiska och sociala frågor inom samhällsplaneringen medan staten har fokus på själva 
bostadsbyggandet. Luleå upplevs av sina medborgare som en attraktiv bostadsort, förutom då det gäller 
den begränsade tillgången på bostäder. 

Bostadsbristen är ett nationellt problem och ett stort antal utredningar har gjorts för att påskynda och 
underlätta bostadsbyggandet. Det råder brist på bostäder i kommunen, i alla lägenhetsstorlekar men med 
tonvikt på treor och mindre. Vid årsskiftet fanns det i stort sett ingen ledig bostad hos Lulebo. Efterfrågan 
inom alla bostadskategorier är mycket stor medan utbudet varit väldigt begränsat. Inom kommunen 
kommer ett fokus att krävas kring arbetet med att nå nya aktörer som vill bygga i Luleå. Planberedskapen 
i Luleå är god och arbetet med exploatering av Kronan, med 1 500-2 000 bostäder på sikt, kommer att 
intensifieras under kommande år. 

Nationella miljömål och förändrat klimat 
Uppföljningen av de nationella miljömålen visade att majoriteten av målen inte är möjliga att nå till 2020 
med de åtgärder och styrmedel som nu är beslutade. Den nytta vi har av ekosystemen, så kallade 
ekosystemtjänster, har blivit aktuellt i flera utredningar och begreppet har tagits in i de nationella 
miljömålen. Regeringen har även beslutat att bedöma påverkan på ekosystemtjänsterna vid olika beslut. 

Den internationella vetenskapliga klimatpanelen (IPCC) har presenterat nya uppföljningar av klimatets 
pågående förändring. Året 2014 är nu det varmaste året, den globala medeltemperaturen slog nytt rekord. 
En förändring är att tidigare rekordår har påverkats av El niño som inte medverkade under 2014. 
Årsmedeltemperaturen i havet slog också rekord. Uppvärmningen följer beräknade scenarier med ett 
viktigt undantag, havsnivåhöjningen som överskrider scenarierna. Om den globala temperaturökningen 
ska stanna under 2 grader är det mycket bråttom att minska utsläppen. Radikala minskningar behövs 
redan nu och till 2050 måste utsläppen vara reducerade med 40 - 70%. 

På lokal nivå är transportsystemet en viktig del av klimatarbetet. För att planera för en hållbar stad 
behövs förändringar till färdsätt som är yteffektiva. Antalet miljöbilar ökar i Luleå som för övriga landet.  
Kollektivtrafiken i Luleå fortsätter trenden med ett ökat resande. Luleå centrum har allvarliga problem 
med luftkvaliteten och en åtgärdsplan är framtagen. Det finns inget utrymme för händelser som 
ytterligare bidrar till att öka halterna av kvävedioxider. 

  

6

176



Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 30 personer under årets åtta första månader. Detta innebär 
att den 31 augusti bodde det 75 996 personer i Luleå kommun. Ökning beror helt av ett positivt 
födelsenetto, plus 40 personer. Flyttnettot är däremot negativt -10 personer.  

Årets befolkningskurva följer fjolårets relativt väl med ett plus av 293 invånare, vilket dock är en lägre 
nivå på ökningen än fjolåret. Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 109 personer och ett plus på 
flyttnettot med 391 personer för att nå till målet plus 500 personer 2015-12-31. Hittills i år ligger 
folkmängden 470 personer under prognosens 76 466 vid årets slut.  

I diagrammet nedan ses befolkningsutvecklingen 2015 jämfört med 2014 och 2013 

 

 31-jan 28-feb 31-mar 30-apr 31-maj 30-jun 31-jul 31-aug 30-sep 31-okt 30-nov 31-dec 

2015 75 976 75 943 75 916 75 922 75 922 75 675 75 696 75 996     

2014 75 404 75 430 75 478 75 473 75 467 75 282 75 304 75 690 75 889 75 930 75 962 75 968 
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Sysselsättningsutveckling  
Vid en jämförelse av arbetsmarknadsläget i Luleå mellan vecka 36 innevarande år med motsvarande 
vecka 2014 kan det konstateras att det skett en positiv utveckling på arbetsmarknaden med en minskad 
arbetslöshet som följd. Antalet lediga jobb som anmälts till Arbetsförmedlingen i Luleå har ökat med 17 % 
jämfört med föregående år och siffrorna för arbetslösheten har minskat jämfört med motsvarande vecka 
2014. 

Bruttoarbetslösheten (öppet arbetslösa plus arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska insatser) har enligt 
statistik från Arbetsförmedlingen minskat med 189 individer från 2 716 till 2 527 individer. Beträffande 
ungdomar under 25 år så har arbetslösheten under samma tidsperiod minskat med 172 individer. Den 
totala arbetslösheten för åldersgruppen under 25 år har i och med detta minskat från 692 till 520 individer. 
Siffrorna för arbetslösheten i Luleå är därmed nere på en historiskt sett mycket låg nivå. 

Eftersom ohälsotalet (antalet sjukskrivna plus de individer som uppbär sjukersättning eller 
aktivitetsersättning) också påverkar arbetsmarknadsläget kan det konstateras att utvecklingen med att allt 
fler individer är sjukskrivna fortsätter. Denna utveckling sker över hela landet och är betydligt högre 
bland kvinnor än bland män. Ohälsotalet för Luleå ligger på samma nivå som för riket som helhet.  Både 
kortare och längre sjukskrivningar fortsätter att öka.  

Trots en positiv utveckling på arbetsmarknaden i Luleå de senaste åren så kan det konstateras att detta 
inte kommit de grupper till del som står längst ifrån arbetsmarknaden. Gruppen arbetslösa med 
funktionsnedsättning ligger kvar på en hög nivå – ofta med lång tid i arbetslöshet. Arbetslösa med någon 
form av funktionsnedsättning utgör 28 % av det totala antalet arbetslösa. Det kan också konstateras att av 
det totala antalet arbetslösa så är det 821 (32 %) individer som varit arbetslösa mer än 12 månader varav 
446 (18 %) varit arbetslösa mer än 24 månader. 
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Service 
Perspektivet pekar på vikten av att verksamheten kan utvecklas för att möta de behov som finns. Inriktningen är att 
ge en tillgänglig och anpassad service på likvärdiga villkor.  

Ständiga förbättringar 
Grunden för all verksamhetsutveckling är att den bygger på tanken om ständiga förbättringar. Eftersom 
ingen process någonsin kan bli helt perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar. Genom att tydliggöra 
sammanhangen kan hela organisationen fortlöpande söka sätt att förbättra verksamheten på alla nivåer. 
Det viktigaste är att sätta medborgaren i fokus och därigenom göra klart vilka behov som ska tillgodoses 
och bestämma sig för vilket värde som ska levereras. Därtill behövs god kännedom om de processer som 
är värdeskapande, den uppfattning som kunden har om vår relation och den nivå som servicen ska ligga 
på. 

Processorientering 
Processorienteringens tre faser identifiering, kartläggning och utveckling syftar till att förbättra 
effektivitet och innehåll med avseende på behoven. Att kartlägga arbetsflöden och ta ett initiativ till 
processorientering skapar en tydligare bild av verksamheten som helhet och visar hur medarbetarna kan 
bidra till resultatet. Detta skapar förutsättningar för att samarbeta och för att uppnå ständiga 
förbättringar. Det finns fortsatt åtskilligt att göra för att ännu bättre lyfta fram och iscensätta ett 
processorienterat arbetssätt. 

Servicedeklarationer och synpunktshantering 
För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En servicedeklaration 
förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad medborgarna kan förvänta 
sig av kommunen. En deklaration ska vara aktuell, trovärdig och alltid genomförbar under normala 
omständigheter. Den är en viktig signal även inne i verksamheten så att det finns en enhetlig uppfattning 
om den aktuella servicenivån.  

Under de två första kvartalen 2015 har det inkommit cirka 80 synpunkter kopplad direkt till de 
servicedeklarationer som kommunen har. Detta är ökning med cirka 15 % jämfört med tidigare år. 
Ärendena har bland annat handlat om synpunkter på färdtjänst, snöröjning, väghållning, öppettider för 
anläggningar och parkeringsfrågor. Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga 
förbättringar. Utöver denna hantering finns det även särskilda system för felanmälan som också tar emot 
synpunkter. 

Tillgänglighet 
Frågan om tillgänglighet har fortsatt hög prioritet. Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och 
information till fysiska miljöer och hjälpmedel. En god tillgänglighet är en grundbult i utvecklingsarbetet 
med medborgarnas behov i fokus. Inom Luleå kommun pågår ett arbete med att utveckla kundtjänsten 
med fokus på förbättrad tillgänglighet. Ambitionen att ta fram fler e-tjänster ligger fast. 
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Medarbetare 
Perspektivet handlar om att utveckla medarbetarna och organisation, så att yttre mål och inre utveckling ska vara 
möjlig. En gemensam värdegrund är en plattform som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Luleå kommun har ca 6 500 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 
56 % akademiker, 80 % kvinnor och medelåldern är 49 år. Luleå kommun har som arbetsgivare en stor 
utmaning inom området kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya 
medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Luleå kommun 
har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation. 

HR-strategins fokusområden 
Genomförda aktiviteter inom ramen för HR-strategins fokusområden. 

Kompetens 
Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. 
Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen 
och organisationen.  

Aktiviteter: Löpande utbildningar inom Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet har genomförts. Andra 
utbildningar som är genomförda är chefs-och ledarprogram för skolledare, styrgruppsutbildning, 
personlig effektivitet och ”att leda utan att vara chef”. Luleå kommun har som mål att alla medarbetare 
ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Alla förvaltningar arbetar med kompetensutveckling 
utifrån sina behov och utmaningar. 

Lön och förmån 
Lön och förmåner är en naturlig del av verksamhetens utveckling och ett verktyg för att styra verksamheten mot våra 
mål. Lönen avspeglar ansvar och i vilken grad individen bidrar till måluppfyllelse. Lön och förmåner är ett av 
verktygen för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 

Aktiviteter: Alla medarbetare ska ha årliga medarbetar- och lönesamtal med sin chef. Kommunen har 
gemensamma lönekriterier baserade på värdegrundens ledord engagemang, ansvarstagande och 
kompetens. Fler arbetsplatser väljer att förtydliga lönekriterierna så att de blir mer verksamhetsnära. 
Lönebildning är en del av grundutbildningen för chefer. Personalkontoret och förvaltningar håller även 
särskilda informations- och utbildningstillfällen för att stärka cheferna i lönebildning. Målet är att alla 
medarbetare ska förstå kopplingen mellan verksamhetens mål, medarbetarens uppdrag, lönekriterier, 
prestation och löneutveckling. För att nå målet krävs en nära dialog mellan chef och medarbetare om 
resultat och framtida utvecklingsområden.   

Luleå kommun gör en årlig lönekartläggning för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män förekommer. 2014 års kartläggning visade inte på några osakliga löneskillnader vilket 
visar att tidigare satsningar för jämställda löner gett ett hållbart positivt resultat.  

Utfallet i löneöversyn 2014 var totalt 2,8 % för tillsvidareanställda. För tredje året i rad var lärare en 
prioriterad grupp med anledning av kommande rekryteringsbehov. Utifrån konkurrensutsatthet var 
också vissa chefer och specialister prioriterade, exempelvis sjuksköterskor som arbetar natt, 
skolsköterskor, socialsekreterare inom Barn och ungdom, rektorer, miljöinspektörer och trafikingenjörer.  
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Medarbetarnas förmåner har setts över 2014 och en jämförelse är gjord med andra kommuner. 
Förmånerna är presenterade både på Intranätet och www.lulea.se. Arbete pågår med att ta fram ett nytt, 
tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun och arbetet förväntas utmynna i ett resultat under 2015.  

Arbetsmiljö och hälsa 
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda 
arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Utveckling av arbetssätt och förutsättningar 
sker i dialog i organisationen där det hälsofrämjande perspektivet beaktas. Rehabilitering sker via tidiga insatser. 

Aktiviteter: Samtliga förvaltningar har besvarat uppföljningsfrågor till den årliga uppföljningen av SAM, 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett förtydligande ska göras på hur man kan upprätta lokala rutiner, 
handlingsplaner och mål kopplat till arbetsmiljöarbetet. 

En kartläggning av samordningsansvaret är genomförd och kommer att resultera i uppdaterade 
fördelningsmallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.  

Under 2014 har ett fokusområde varit kompetenshöjande insatser om risker och riskbedömningar och 
åtgärder är genomförda i form av utbildningsinsatser, genomgång av verksamheters olika riskområden 
och framtagande av rutiner för att förhindra arbetsskador och ohälsa. 

Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser ska pågå under åren 2014 – 2015. Under 2014 har 322 chefer och 
arbetsledare utbildats i Hälsofrämjande ledarskap. 25 % av de som genomgått utbildningen har nyttjat 
möjligheten att få stöd att utveckla egna hälsofrämjande strategier med hjälp av en samordnande coach 
som anställts via projektet. Verktyg och metoder som stimulerar till dialog om arbetsmiljö och hälsa har 
tagits fram.  

Luleå kommuns attraktionskraft 
Luleå kommuns verksamheter och yrken är intressanta för våra nuvarande och blivande medarbetare. Luleå 
kommuns olika yrken är väl kända av utbildningsanordnare och studenter. Luleå kommun har ett starkt varumärke 
som en attraktiv arbetsgivare som är en väl etablerad del i det geografiska varumärket Luleå. 

Aktiviteter: Under året har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att 
marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare. Det finns en plan för att öka samordningen inom 
kommunen av marknadsföringsinsatser exempelvis hur rekryteringsannonser ska se ut och var de ska 
marknadsföras, deltagande vid mässor och event. Samordning av praktikplatser och ex-jobb för studenter, 
sker via hemsidan och en e-tjänst för praktik- och exjobbsansökan används. Många gör praktik och ex-
jobb inom kommunen. 

Kompetensförsörjningsrapport 
Luleå kommuns kompetensförsörjningsrapport visar en samlad bild av den strategiska 
kompetensförsörjningen: 

• Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt på grund av
- fler och fler befattningar är konkurrensutsatta
- kompetenskrav på befattningar höjs
- stor rörlighet
- tillväxt
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- tjänstledighet 
- pension 
- befolkningen 20-64 år minskar och 65 år och äldre ökar 
- de kullar som kommer in på arbetsmarknaden är färre än de som lämnar 
- omsättning av chefer är hög, 44 % kommer gå i pension fram till 2021 
- utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. Utbud och efterfrågan mäts inte, stor del 
av de arbetslösa har en kompetens som inte matchar kommunens behov 

• Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden
• För att behålla medarbetare behöver utvecklingsmöjligheter och förmåner utvecklas samt

löneinstrument användas proaktivt.

Antalet rekryteringsannonser har ökat de senaste åren och väntas vara hög under många år framåt.  

Rekryteringsannonser 
1 januari-31 augusti 

2011 2012 2013 2014 2015 

Totalt     264 369 467 452 857 

Statistik 
För en mer detaljerad och utförlig statistik se årsredovisningens bilaga med nyckeltal. 

Nyckeltal Frisknärvaro 
1 januari- 31 augusti 

2014 2015 

Luleå kommun totalt 74,1 72,6 
0 dagar (%) frånvaro pga sjukdom 47,5 44,5 
1-7 dagar (%) frånvaro pga sjukdom 26,6 28,1 

Nyckeltal 1 Sjukfrånvaro 
1 januari – 31 augusti 

2014 2015 

Luleå kommun totalt 5,7 6,6 
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Ekonomi 
Perspektivet handlar om att hushålla med ekonomiska resurser och därmed skapa förutsättningar för att bedriva en 
effektiv verksamhet för att klara de externa åtagandena. 

Samhällsekonomi 
Bilden av den internationella tillväxten har inte förändrats nämnvärt sedan föregående uppföljning 
(delårsrapport 1). Tillväxten i USA blev oväntat svag under första halvåret vilket får negativ inverkan på 
den globala ekonomin. Detta motverkas av att tillväxten i delar av EU utvecklas något starkare. 
Sammantaget stärks den internationella tillväxten successivt och förväntas växa sig starkare nästa år. 

I den lågkonjunktur som Sverige har befunnit sig under senare år på grund av en svag exportutveckling 
har den starka inhemska konsumtionen varit betydelsefull för att ge fart åt tillväxten. Trots starka 
inkomstökningar och växande befolkning har hushållens konsumtion utvecklats sämre än förväntat i år 
vilket påverkar tillväxtprognosen negativt. Fallet dämpas av att exporten glädjande nog utvecklas 
starkare än beräknat. Sammantaget så förbättras Sveriges BNP-tillväxt och förväntas överstiga 3 % vid 
årets slut. 

SKL:s  senaste prognos över skatteunderlagsutvecklingen under de närmaste åren visar på fortsatta goda 
tillväxttal. Antal arbetade timmar och pensionsinkomsterna fortsätter att öka och 
skatteunderlagstillväxten nästa år beräknas bli den största sedan år 2007.  

Den senaste nationella befolkningsprognosen indikerar en befolkningsökning med närmare 160 000  fler 
invånare år 2018 jämfört med tidigare. Detta innebär kraftigt ökade kostnader för kommuner och 
landsting. Den största skillnaden finns bland unga och personer i yrkesför ålder men även i gruppen 85+ 
är det en märkbar skillnad. Den demografiska volymframskrivningen innebär större behovsökningar 
jämfört med tidigare beräkningar. 
För åren 2016-2018 innebär de demografiska behoven kostnadsökningar med i genomsnitt 1,7 procent 
vilket vida överstiger tidigare beräknade kostnadsökningar på 0,5 procent. 
Skillnaden beror i huvudsak på det omfattande flyktigmottagandet och hur detta påverkar kommunernas 
ekonomi beror till stor del på den statliga ersättningen. Kostnaderna för flyktingmottagandet är ytterst ett 
statligt ansvar men studier visar att t ex ersättningen inom skolans område inte täcker de faktiska 
kostnaderna. 

Periodens ekonomiska läge 

Kommunens periodresultat 
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 124 mkr vilket är 122 mkr bättre 
än budget. Kommunens olika verksamheter visar ett periodresultat i jämförelse med budget på -11,2 mkr. 
Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott (se nämndernas driftsredovisning). 
Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är 23 mkr sämre än budget, saldot av finansiella intäkter 
och kostnader är 26 mkr bättre än budget. I verksamhetens kostnader ingår semesterlöneskulden per 
2015-08-31. Kommunkoncernen redovisar ett positivt periodresultat på 195 mkr vilket är 15 mkr bättre än 
samma period 2014. I kommunens finansiella intäkter på 42 mkr ingår en utdelning på 35 mkr från Luleå 
Kommunföretag AB. I kommunkoncernens utfall elimineras denna interna transaktion. 
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Kommunens resultaträkning januari – augusti 

Kommunens resultat 2015 jämfört med 2014 och 2013 
Diagrammet nedan visar att resultatutvecklingen för 2015 i jämförelse med resultatet 2014 är ca 36 mkr 
bättre. Resultatutvecklingens utseende under perioden beror på semesterlöneskuldens årliga utveckling 
samt återbetalning från AFA (+33,9 mkr) 2015. Under 2014 skedde det ingen återbetalning från AFA vilket 
gav ett lägre periodresultat. 

Kommunen

(tkr)
Utfall               

2015-08
Budget 

2015-08
Avvik. mot 
bu 2015-08

Utfall                   
2014-08

Avvik. mot 
bu 2014-08

Utfall                   
2015-08

Utfall              
2014-08

Verksamhetens intäkter 1 922 138 1 750 348 171 790 1 810 035 98 230 2 980 485 2 928 219

Verksamhetens kostnader -4 304 877 -4 173 584 -131 293 -4 157 150 -84 352 -5 020 758 -4 942 319

Avskrivningar -203 109 -206 802 3 693 -182 962 11 705 -364 324 -338 590

Verksamhetens nettokostnad -2 585 848 -2 630 038 44 190 -2 530 076 25 583 -2 404 597 -2 352 690

Skatteintäkter 2 392 355 2 409 124 -16 769 2 260 631 -1 014 2 392 355 2 260 631

Generella statsbidrag 282 725 289 381 -6 656 350 382 8 053 282 725 350 382

Finansiella intäkter 42 210 28 291 13 919 17 380 5 580 4 013 4 845

Finansiella kostnader -7 453 -19 599 12 146 -10 545 11 022 -79 306 -83 566

Resultat 123 989 77 158 46 831 87 772 49 224 195 190 179 602

Koncernen
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Nämndernas driftsredovisning januari - augusti 

1Byggnads nämnd/stadsbyggnads kontor, Teknisk nämnd och Miljönämnd har omorganiserats till Stadsbyggnadsnämnd och 
Miljö- och byggnämnd där av nollrader i tabellen ovan.  

2Kvarvarande del av årsbudget redovisas i kolumnen Budget 2015-08. 

(tkr)
Utfall                  

2015-08
Budget 

2015-08
Avvik. mot 
bu 2015-08

Avvik. mot 
bu 2014-08

Kommunstyrelsen

     Kommunledningsförvaltning -177 207 -183 549 6 342 6 902

     Arbetsmarknadsförvaltning -61 614 -63 662 2 048 7 156

     Räddningsnämnd -34 602 -34 652 49 682

     Byggn nämnd/Stadsbyggn kontor1 0 0 0 8 953

Barn- och utbildningsnämnd -1 087 912 -1 092 307 4 396 10 446

Fritidsnämnd -129 526 -129 743 217 310

Hamnstyrelsen -135 0 -135 -641

Kulturnämnd -66 560 -71 199 4 639 4 120

Miljö- och Byggnadsnämnd -11 527 -14 204 2 678 0

Miljönämnd1 0 0 0 1 466

Socialnämnd -1 034 156 -1 017 297 -16 859 422

Stadsbyggnadsnämnd -166 430 -151 796 -14 634 0

Teknisk nämnd1 0 0 0 150

Övriga nämnder -1 533 -1 582 50 2 804

Summa nämndernas utfall -2 771 201 -2 759 991 -11 210 42 770

Finansförvaltning: 2 895 191 2 837 150 58 041 6 454

varav:

Skatteintäkter 2 392 355 2 409 124 -16 768 -1 014

Generella  statsbidrag 282 725 289 381 -6 656 8 052

Finansiella  intäkter och kostnader 34 757 8 692 26 065 16 602

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter -506 571 -529 430 22 859 -14 428

Realisationsvinster/-förluster m.m. 29 999 0 29 999 2 365

Avskrivningar -203 109 -206 802 3 693 11 705
Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt 2 0 -348 348 0
Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov  2 0 -2 574 2 574 1 133
Medel för strategiska utvecklingsinsatser 2 0 -192 192 905

Internt återförda kostnader 865 036 869 300 -4 264 -18 866
Summa 123 989 77 158 46 831 49 224

Kommunen
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Kommunens balansräkning januari – augusti 

BR DELÅR PERIOD

(tkr)
Utfall                  

2015-08
Utfall                  

2014-08
Budget 

2015
Utfall 
2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 183 183 4 875 225 5 175 050

Maskiner och Inventarier 152 773 116 410 144 500

Pågående nyanläggningar 438 277 377 424 416 634

Finansiella anläggningstillgångar 47 126 40 885 40 885

Summa anläggningstillgångar 5 821 359 5 409 944 6 162 000 5 777 069

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 5 167 6 355 28 210

Kortfristiga fordringar 309 188 268 284 334 049

Kortfristiga placeringar 3 837 4 077 2 220

Kassa och bank 159 150 151

Summa omsättningstillgångar 318 351 278 866 575 000 364 630

SUMMA Tillgångar 6 139 710 5 688 810 6 737 000 6 141 699

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital 4 132 788 3 883 744 3 763 000 4 008 798

Därav årets resultat 123 989 87 772 -2 000 24 524

Avsättningar

Avsatt till pensioner 221 912 200 954 211 000 204 675

Övriga avsättningar 65 482 69 633 71 000 65 765

Skulder

Långfristiga skulder 398 238 339 924 1 523 000 387 616

Kortfristiga skulder 1 321 290 1 194 555 1 169 000 1 474 846

Summa avsättningar och skulder 2 006 922 1 805 066 2 974 000 2 132 901

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder 6 139 710 5 688 810 6 737 000 6 141 699
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Bolagens resultaträkning, januari – augusti 

 

 
I tabellen ovan är bolagens siffror inte konsoliderade, utan visar bolag för bolag. Bolagskoncernens 
konsoliderade nettoomsättning minskade med 4 % jämfört med samma period föregående år, 1 230 mkr 
att jämföra med 1 283 mkr. För råvarukostnader och externa kostnader har en minskning skett med 58 
mkr, från 758 mkr motsvarande period 2014 till 700 mkr. Personalkostnaderna har minskat med cirka 3 
mkr för perioden januari-augusti, 197,6 jämfört med 200,6 samma period 2014. Avskrivningarna har dock 
ökat med 6 mkr. Rörelseresultatet för perioden är 182 mkr jämfört med 181 mkr samma period 2014. 
Resultatet efter finansiella poster för perioden ökade till 106,2 mkr från 105,3 förra året. 

  

Luleå 
Kommun-

företag AB

Luleå 
Energikon-

cernen

Lulebo AB Luleå 
Lokaltrafik 

AB

Luleå 
Renhållning 

AB

Luleå Hamn 
AB

Nordiskt 
FlygTeknik-

Centrum 
AB

Kronan 
Exploaterin

g  AB

Rörelsens intäkter 4 596 362 478 299 84 249 76 259 64 485 14 015 0
Rörelsens kostnader -1 801 -413 860 -256 410 -28 957 -38 159 -26 214 -7 099 -972
Personalkostnader 0 -61 837 -33 861 -46 249 -24 749 -23 729 -6 597 -693
Avskrivningar 0 -53 283 -83 435 -8 656 -6 389 -6 318 -697
Summa kostnader -1 801 -528 980 -373 706 -83 862 -69 297 -56 261 -14 393

Rörelseresultat -1 797 67 382 104 593 387 6 962 8 224 -378 -1 665
Finansiella intäkter 41 134 1 508 2 347 1 30 22 0 0
Finansiella kostnader -2 355 -2 692 -71 148 -669 -1 -750 -3 0
Resultat efter finansiella poster 36 982 66 198 35 792 -281 6 991 7 496 -381 -1 665

99 186 63 870 44 463 2 140 8 165 886 -1 445 -997

Förändring -62 204 2 328 -8 671 -2 421 -1 174 6 610 1 064 -668

Resultat 2014-08-31

17

187



Kommunens nettoinvesteringsredovisning 
Nedan ses utfall per augusti jämfört med den reviderade budgeten för 2015. I jämförelse med budget 
uppgår utfallet till cirka 25 % vilket får anses som lågt, dock visar årsprognosen att investeringarnas utfall 
beräknas närma sig budget för helåret. Se årsprognosen för nettoinvesteringar i avsnittet ”Nämndernas 
nettoinvesteringsprognos”. 

 

De kommunala bolagens investeringsredovisning 
Nedan visas utfall per augusti för bolagen jämfört med förra året och investeringsprognos jämfört med 
budget. Belopp i tkr. 

2014 var ett investeringsintensivt år för bolagskoncernen och investeringsvolymen landande på 678,9 mkr. 
Den sammanlagda budgeten för 2015 summerar till 422,7 mkr. Prognosen visar i dagsläget på knappt 400 
mkr för året. 

 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

Ja
n

Fe
b

M
ar Ap

r

M
aj

Ju
n Ju
l

Au
g

Se
p

O
kt

N
ov De

c

Utfall till och med avsl.
månad 2015

Rev budget 2015

Investeringar Investeringar Investeringar Investeringar

DR2 -2015 DR2 -2014 Prognos helår Budget-helår

51 842 71 426 123 803 147 815
177 000 183 815 250 000 250 000

3 982 920 5 000 4 200
3 795 9 433 14 195 14 195
2 889 105 239 4 000 6 000

264 311 300 300
0 0 0 0

239 772 371 144 397 298 422 510Summa koncernen

Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum
Kronan Exploatering AB

Luleå Energi AB
Lulebo AB
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Ekonomisk årsprognos 

Kommunens resultatprognos 
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat på 253 mkr vilket är ca 251 
mkr bättre än budget. Nämndernas prognos ger en avvikelse mot budget som uppgår till +10,4 mkr. Den 
positiva förändringen mot budget beror till största delen på försäljningen av samhällsfastigheter som ger 
en positiv resultatpåverkan på ca 155 mkr samt återbetalning av AFA-premier på 34 mkr och övriga 
reavinster på försålda fastigheter och mark om ca 80 mkr. Detta möts bland annat av minskade 
skatteintäkter och statsbidrag som prognosticeras bli 30 mkr sämre än beräknat. Den stora avvikelsen för 
verksamhetens intäkter och kostnader i jämförelse med budget förklaras av att årsprognosen är justerad 
för interna intäkter och kostnader.  

RR

(tkr)
Årsprognos 

2015
Budget 

2015
Avvik. mot 

bu 2015
Utfall 
2014

Verksamhetens intäkter 1 663 457 2 625 522 -962 065 2 857 502

Verksamhetens kostnader -5 329 552 -6 373 810 1 044 258 -6 458 644

Avskrivningar -283 000 -310 203 27 203 -279 558

Verksamhetens nettokostnad -3 949 096 -4 058 491 109 395 -3 880 700

Skatteintäkter 3 590 041 3 613 685 -23 644 3 375 663

Generella statsbidrag 428 161 434 071 -5 910 525 043

Finansiella intäkter 197 932 42 436 155 496 18 848

Finansiella kostnader -13 713 -29 398 15 685 -14 330

Resultat 253 325 2 304 251 021 24 524

Kommunen
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Nämndernas resultatprognoser  

 
1Byggnads nämnd/stadsbyggnads kontor, Teknisk nämnd och Miljönämnd har omorganiserats till Stadsbyggnadsnämnd och 
Miljö- och byggnämnd där av nollrader i tabellen ovan.  

För mer information om nämndernas prognoser se respektive nämnds egen delårsuppföljning. 

  

(tkr)
Årsprognos 

2015
Budget 

2015
Avvik. mot 

bu 2015
Utfall 
2014

Kommunstyrelsen

     Kommunledningsförvaltningen -275 266 -275 324 57 -166 464

       varav EU-projekt -9 477 -9 477 0 -10 936

     Arbetsmarknadsförvaltning -94 493 -95 493 1 000 -92 319

     Räddningstjänst -51 977 -51 977 0 -49 458

     Stadsbyggnadskontor1 0 0 0 -23 030

Barn- och utbildningsnämnd -1 638 461 -1 638 461 0 -1 585 749

Fritidsnämnd -194 315 -194 615 300 -189 891

Kulturnämnd -101 098 -106 798 5 700 -97 365

Miljö- och byggnämnd -18 357 -21 307 2 950 0

Miljönämnd1 0 0 0 -8 843

Socialnämnd -1 525 945 -1 525 945 0 -1 475 435

Stadsbyggnadsnämnden -227 296 -227 693 397 0

Teknisk nämnd1 0 0 0 -210 069

Övriga nämnder -2 373 -2 373 0 -14 402

Nämndernas utfall -4 129 582 -4 139 986 10 404 -3 993 730

Finansförvaltning: 4 382 907 4 142 290 240 617 4 018 254

varav:

Skatteintäkter 3 590 041 3 613 685 -23 644 3 375 663

Generella  statsbidrag 428 161 434 071 -5 910 525 043

Finansiella  intäkter och kostnader 184 219 13 038 171 181 4 518

Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravg mm -885 056 -907 581 22 525 -882 964

Realisationsvinster/-förluster m.m. 80 214 0 80 214 52 809

Avskrivningar -283 000 -310 202 27 202 -279 558

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt -523 -523 0 0

Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov -3 861 -3 861 0 0

Medel för strategiska utvecklingsinsatser -288 -288 0 0

Internt återförda kostnader 1 273 000 1 303 950 -30 950 1 222 743
Resultat 253 325 2 304 251 021 24 524
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Bolagens resultatprognoser 
I tabellen nedan visas respektive bolags resultatprognos för 2015. Luleå Energi-koncernens prognos visar 
på ett resultat efter finansiella poster 2015 på 113,2 mkr, 3 mkr bättre än budget. I Lulebos prognos är 
resultatpåverkan av försäljningen av fastigheter beräknad till 810 mkr, där av det höga resultatet på 847,6 
mkr. Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Renhållning AB och Luleå Hamn AB visar även de ett bättre 
prognostiserat resultat än budget för året medan Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Kronan 
Exploatering AB:s prognoser pekar på underskott 2015. Se mer information i textavsnittet om respektive 
bolags verksamhet. 

 

Bolagens resultatprognos för 2015 (tkr)
Luleå 

kommun-
företag AB

Luleå 
Energikon-

cernen

Lulebo AB Luleå 
Lokaltrafik 

AB

Luleå  
Renhållning 

AB

Luleå Hamn 
AB

Nordiskt 
FlygTeknik-

Centrum 
AB

Kronan 
Exploaterin

g  AB

Rörelsens intäkter 4 950 354 687 000 130 000 120 279 97 200 20 819 0
Övriga rörelsekostnader -3 000 -835 887 -593 234 -125 900 -110 593 -86 950 -21 317 -3 150
Rörelseresultat -2 996 114 467 93 766 4 100 9 686 10 250 -498 -3 150
Finansiella intäkter 41 134 582 859 659 1 50 70 0 0
Finansiella kostnader -3 200 -1 805 -105 825 -861 0 -1 000 -6 0
Resultat efter finansiella poster 34 938 113 244 847 600 3 240 9 736 9 320 -504 -3 150
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Nämndernas nettoinvesteringsprognos 

 
 

Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 211 mkr och pekar således på en 
lägre investeringsvolym med 588 mkr jämfört med reviderad budget. I beloppet för 
Stadsbyggnadsnämnden ingår försäljningsintäkten för samhällsfastigheter och mark med 364 mkr dvs 
bruttoinvesteringen är således 114 mkr plus 364 mkr vilket ger bruttosumman 478 mkr.  

Prognosen för bolagskoncernen visar i dagsläget på en investeringsvolym på knappt 400 mkr för året. Den 
sammanlagda investeringsbudgeten för bolagskoncernen 2015 summerar till 422,7 mkr. Se tabell under 
avsnittet de kommunala bolagens investeringsredovisning. 

Nedan ses utfall för investeringar åren 2003 till 2014, jämfört med prognosen för investeringar år 2015 för 
kommunen.  

 

 
 

NÄMND/FÖRVALTNING Årsprognos 
2015

Rev. budget 
2015

Avvik. mot 
rev. bu 2015

Budget 2015 i 
Strategisk Plan 

justerad med 
omorganisation

Verksamhetsinvesteringar

Kommunstyrelsen

     Kommunledningsförvaltning 24 476 21 476 3 000 20 539

     Arbetsmarknadsförvaltning 800 1 000 -200 1 000

     Räddningsnämnd/Räddningstjänst 4 429 12 429 -8 000 8 600

Barn-och utbildningsnämnd 14 500 22 500 -8 000 13 500

Fritidsnämnd 34 885 32 385 2 500 3 000

Kulturnämnd 3 700 4 142 -442 1 350

Miljö- och byggnämnd 1 179 1 179 0 700

Socialnämnd 13 411 13 411 0 9 000

Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering 113 624 690 190 -576 566 554 237

Summa nettoinvestering 211 004 798 712 -587 708 611 926
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Uppföljning av god ekonomisk hushållning 
Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att 
svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av god 
ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och 
budget, delårsrapport och årsredovisning.  

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella mål och 
riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål för 
budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns årliga budgetprocess.  

• En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning. 
• Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %. 
• Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 % 
• Soliditeten ska vara oförändrad. 

För 2015 är det prognosticerade resultatet för kommunen 253 mkr och prognosen för nettoinvesteringar 
beräknas uppgå till 211 mkr och de finansiella målen beräknas uppnås. Bedömningen på längre sikt är att 
det med nuvarande ekonomiska förutsättningar endast är möjligt att nå det första av målen under åren 
2016 och 2017.  
 
För 2015 har kommunstyrelsen i styrkortets ekonomiperspektiv formulerat följande finansiella 
målområde som är av betydelse för god ekonomisk hushållning: Mål för att bedriva verksamheten inom 
angivet kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag). Det innebär att kommunen ska ha en 
ekonomi i balans.  

Redovisningsprinciper  
Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska resultat och utfall 
för verksamheternas måluppfyllelse för perioden. 

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i 
årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har 
gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten: 

• Exploateringsfastigheter som avses försäljas inom ett år redovisas under anläggningstillgångar för 
perioden januari-augusti. 

• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 
• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga 

utsträckning beaktade. 
• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning. 
• Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut. 
• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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Analys – måluppföljning kommunstyrelsens styrkort  
Kommunstyrelsens målområden är avstämda med en kommentar om de väsentligaste delarna som 
nämnder/förvaltningar och bolag inrapporterat. Därtill läggs sedan en sammanfattning av de färger som respektive 
verksamhet bedömt: grönt (målet uppnått), gult (arbetet påbörjat, målet ännu ej uppnått) och rött (arbetet ännu ej 
påbörjat). 

Förklaring till förkortningar 
KLF=Kommunledningsförvaltningen, AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen, RTJ=Räddningstjänsten, 
BUN=Barn- och utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden, Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och 
byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå Energi, LLT=Luleå 
lokaltrafik, LRAB=Luleå Renhållning, NFTC=Nordiskt flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering, 
LHAB=Luleå Hamn 

 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Senaste analys 

 Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

Kommentarer: 
Arbete för att nå målen har påbörjats och drivs på bred front. 
Flertalet av de större samverkansinsatserna är kopplade till de två 
andra målområdena, vilket kan tolkas som att graden av 
samordning för att genomföra programmens intentioner är hög. 
Exempel på aktiviteter: Rutiner för samverkan har förbättrats. 
Beredningsmöten hålls kontinuerligt mellan SUTK, SBF och MBF. 
Direktiv och politiska uppdrag för större insatser i 
programgenomförandet har tagits fram i bred samverkan, bl a 
borgmästaravtal, ökat flyktingmottagande, utvecklingsplan 
Hertsön/Lerbäcken respektive Råneå med omland. Beslut om 
lightversion av medel för särskilda folkhälsosatsningar har tagits av 
KS och utlysning av möjlighet att söka medel pågår. Ytterligare 
aktiviteter är exempelvis insatser för att öka antalet unga med 
subventionerad anställning i kommunen, inrättandet av en 
jobbagent, föräldrasupporten, grönvitblåplan, revidering av 
förvaltningsplan för världsarvet, romsk inkludering, 
jämställdhetsintegrering, trafikstrategi för centrum, elektrifiering i 
skärgården samt ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronan. 
 
 
  
Bedömning av målen: 

  Antal = 1 
LHAB, Lulebo 
  

  Antal = 12 
AMF, BUN, Fritid, KLF, Kult, MBN, SBN 
KEA, LEAB, LLT, LRAB, NFTC 
  

  Antal = 1 
RTJ 
  
Ingen färg: SOC 
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KS Målområden Senaste analys 

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

Kommentarer: 
Målområdet bedöms vara väl etablerat och aktivitet sker på bred 
front och med hög grad av samverkan inom kommunkoncernen. 
Exempel på aktiviteter: projekt för anpassad undervisning till unga 
som inte klarat sina gymnasiestudier, mötesplats på Hertsön, 
Sportoteket, brand- och olycksutbildning för barn i teaterform, Vi 6-
samverkan för barns uppväxtvillkor, socialnämndens strategi för 
barn och unga, mötesplats för unga, identifiering av 
förbättringsområden utifrån LUPP-undersökning, utveckling av 
skolvägar och lekplatser, medverkan i skolan, studiebesök och 
praktikplatser/examensarbeten. 
 
  
Bedömning av målen: 

  Antal = 3 
KEA, LHAB, Lulebo 
  

  Antal = 13 
AMF, BUN, Fritid, KLF, Kult, MBN, RTJ, SBN, SOC 
LEAB, LLT, LRAB, NFTC 
  

  Antal = 0 

 Mål för att: Bygga för 10 000 fler Kommentarer: 
Målområdet bedöms vara väl etablerat och aktivitet sker på bred 
front och med måttlig grad av samverkan inom kommunkoncernen. 
Exempel på aktiviteter: Inledande studie för utvecklingsplan Luleå 
centrum, projekt Guldkant kring Gammelstadsviken, 
processutveckling av samhällsbyggnadsprocessen, projektet 
"Framtidens skola", utveckling av kollektivtrafiken, utveckling av 
södra hamn, Malmporten-projektet, arbete för att minska den 
sekundära bostadsmarknaden i Luleå, insatser för att öka 
bostadsbyggandet genom nya aktörer, bebyggelseplanering och 
infrastrukturutbyggnad främst i centrum och på Kronan men också 
Munkeberg strand/Skutviken, Hällbacken och Bensbyn. 
  
Bedömning av målen: 

  Antal = 0 
  

  Antal = 14 
BUN, Fritid, KLF, Kult, MBN, RTJ, SBN, SOC 
KEA, LEAB, LHAB, LLT, LRAB, NFTC 
  

  Antal = 2 
AMF, Lulebo 
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SERVICE 
KS Målområden Senaste analys 

 Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet Kommentarer: 
Den antagna ambitionen att Luleå ska vara en seriös kandidat till 
utnämningen Sveriges Kvalitetskommun 2017 hjälper till till att 
införa mer strukturer i kvalitetsarbetet. Det är viktigt att alla 
verksamheter hittar en serviceprofil som är tydlig och som möjliggör 
att sätta utvecklande mål. Dialog med kund/medborgare är 
avgörande för att nå detta. Verksamheterna arbetar med information 
via webb, mobila tjänster och sociala medier. Mätning av 
servicemålen inom ramen för Luleå Direkt sker löpande. 
Exempel på utvecklingsområden: Individuella studie-
/handlingsplaner samt målgruppsanpassad vägledning (AMF), en 
digitaliserad miljö som motsvarar dagens krav (BUN), 
telefonjoursystem (RTJ, mfl), "En dörr in" - föreningsbidrag (Fritid, 
Kult), inventering av språkkunskaper (SOC), uppdaterade 
servicedeklarationer (MBF och SBF), nytt kundinformationssystem 
(LEAB), utvärderings- och samverkansmöten med kunderna 
(LHAB), kundindexmätningar (Lulebo). 
Bedömning av målen: 

  Antal = 2 
LEAB, LHAB 
  

  Antal = 13 
AMF, BUN, Fritid, KEA, KLF, Kult, LLT, LRAB, MBN, NFTC,  RTJ, 
SOC, SBN 
  

  Antal = 1 
Lulebo 

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

Kommentarer: 
En kommungemensam jämförelsetjänst står i begrepp att lanseras. 
Där ingår inledningsvis BUN och SOC. Den initiala tidsplanen har 
inte kunnat hållas genom att förvaltningarna inte ansett sig ha 
tillräckliga resurser för att klara detta. Fler verksamheter behöver 
medverka i denna jämförelsetjänst via ett successivt införande. 
Arbetet med att vidareutveckla servicedeklarationer eller 
motsvarande kräver ytterligare insatser, inte minst för att skapa en 
enhetlighet som medborgarna känner igen. Kundundersökningar är 
planerade inom flera verksamheter. Analys av enkätresultat, 
nyckeltal och synpunkter är en viktig del i att få en bild över vad 
medborgarna upplever. Jämförande statistik för könsuppdelade 
analyser bearbetas inom SOC. 
 
Lulebo genomför kundmätning vartannat år och har, enligt uppgift, 
gjort alla förberedelser för detta. Kulturförvaltningen har genomfört 
alla aktiviteter kopplade till målet att förbättra rutinerna hur 
allmänhetens synpunkter, klagomål och förbättringar omhändertas. 
Bedömning av målen: 

  Antal = 3 
Kult, Lulebo, LHAB 

  Antal = 9 
AMF, BUN, Fritid, LLT, LRAB, MBN, RTJ, SOC, SBN 
 

  Antal = 2 
KLF, LEAB 
Anmärkning: KEA och NFTC saknar mål kopplat till detta 
målområde.  
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MEDARBETARE 
KS Målområden Senaste analys 

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

Kommentarer: 
Varje redovisad verksamhet har funnit adekvata insatser i målområdet för 
att förbättra chefers förutsättningar på sitt sätt. Exempelvis genom att 
utveckla processer, effektivisera administrativa rutiner eller undersöka hur 
arbetstiderna kan förläggas på bättre sätt kan chefers uppdrag både 
preciseras och underlättas. Andra typer av insatser handlar om att utveckla 
både det personliga ledarskapet och ledningsgruppsarbete där utrymme för 
analys och reflektion är centralt. Centrala utgångspunker för aktiviteterna 
är tydlighet i chefens uppdrag och ett rimligt antal underställda. 
LHAB har inget mål för området under 2015 

Bedömning av målen: 

  Antal = 0 

  Antal = 15 
KLF, AMF, RTJ, BUN, Fritid, Kult, MBN, SOC, SBN, 
LEAB, Lulebo, LLT, LRAB, NFTC, KEA 

  Antal = 0 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser Kommentarer: 
Alla förvaltningar omfattas under 2014-15 av projektet ”Hälsofrämjande 
arbetsplatser” vilket till viss del förklarar hur förvaltningar och bolag 
hanterar målområdet olika. Bolagen har fokus på friskvård och hälsa samt 
arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete av förebyggande karaktär. Även 
insatser för att fånga tidiga signaler för ohälsa rapporteras. 
Förvaltningarna tar fasta på medarbetarenkäter och hälsostatistik och 
utformar aktiviteter för förbättringar av psykosocial arbetsmiljö. Det finns 
tydliga kopplingar mellan målområdet om chefers förutsättningar då 
flertalet förvaltningar utvecklar både ledarskap och arbetssätt för att nå 
hälsofrämjande arbetsplatser. Trots insatser är bland andra 
socialförvaltningen oroade för ökande sjuktal. 
Flera verksamheter framhåller värdegrunden  betydelse och lyfter den som 
utgångspunkt för aktiviteter finom området. 
Inom förvaltningarna är många aktiviteter kopplade till en uppföljning i 
medarbetarenkäten som görs i november. 
KEA har inget mål för området. 

Bedömning av målen: 

  Antal = 2 
RTJ, Lulebo 

  Antal = 13 KLF, AMF, BUN, Kult, MBN, SBN, Fritid,SOC 
LEAB, LLT, LRAB, NFTC, LHAB 

  Antal = 0 
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EKONOMI 
KS Målområden Senaste analys 

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

Kommentarer: 
Förvaltningarnas och bolagens uppdrag är att klara verksamheten 
inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav och därmed bidra 
till att kommunens resultatmål uppnås. Nämndernas sammanlagda 
avvikelse mot budget beräknas uppgå till +10 mkr. Prognosen för 
skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli 30 mkr sämre än 
beräknat. Återbetalning av inbetalade AFA-premier förbättrar 
resultatet med 34 mkr. Reavinster på försålda fastigheter förbättrar 
resultatet med 30 mkr. Försäljning av samhällsfastigheter till 
Rikshem ger en positiv resultatpåverkan på 155 mkr och försäljning 
av tomträtter till Lulebo förbättrar resultatet med 50 mkr. Övriga 
poster på finansförvaltningen visar sammanlagt ingen avvikelse mot 
budget. 
Totalt förväntas kommunen redovisa ett positivt resultat på 253 mkr 
vid årets slut vilket är 251 mkr bättre än budget. 
Balanskravsresultatet uppgår till 17 mkr.Bedömning av målen: 

  Antal =  13 
AMF, RTJ, BUN, SOC, Fritid, KLF, Kult, MBN, SBN, Lulebo, LRAB, 
LEAB, KEA 

  Antal =  0 
  

  Antal =  3 
LHAB, LLT, NFTC 

 Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder Kommentarer: 
Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande och ett systematiskt arbete 
med att främja långsiktig effektivitet ligger i både förvaltningarnas 
och bolagens intresse. Det sammanfattande intrycket är att ett aktivt 
arbete pågår med att genomföra en rad åtgärder kopplade till detta 
ex v 

• Analyser av övergripande processer 
• Verksamhetsöversyner och omorganisationer 
• Planering av övergripande strukturella förändringar 
• Införandet av nya arbetssätt och effektivare 

arbetsprocesser 
• Intern och extern samverkan 
• Översyn av drift- och underhållsplaner 
• Införandet av nyckeltal för att följa upp 

effektivitetsförbättringar 
• Fortsatt arbete med förbättrad köptrohet 

Anm. Luleå Hamn AB har ej angett något mål. 
Bedömning av målen: 

  Antal = 1 
SOC 
  

  Antal = 14 
KLF, AMF, RTJ, Fritid, Kult, BUN, SBN, MBN, 
LEAB, Lulebo, LRAB, LLT, NFTC, KEA 
  

  Antal =  0 
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Måluppföljning nämndernas och bolagens styrkort 
På följande sidor presenteras nämndernas och bolagens måluppföljning. I likhet med tidigare år har varje 
nämnd/bolag, på ett uppslag, sammanfattat den bedömda måluppföljningen. Förutom styrkortet kan 
nämnderna/bolagen själva välja vad man vill lyfta fram på sitt uppslag.  

Alla nämnder har utöver denna sammanfattade redogörelse upprättat egna delårsuppföljningar. Där 
redovisas mera djupgående kommentarer för varje mål och perspektiv. Även kommentarer kring 
nämndernas pågående arbete med interna kontroller redovisas i nämndens egna delårsuppföljning. 

29

199



Kommunledningsförvaltning 

Verksamhetens måluppföljning 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju kontor. 
Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser för att nå målen i 
styrkortet indikerar att samtliga mål, utom målet för servicedeklarationer är påbörjade. Verksamheten 
bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. Beträffande avvikelsen rörande investeringar förklaras den 
huvudsakligen av att kommunens verksamheter förtätat sin datorpark i samband med datorutbytet, 
varvid datorarbetsplatser blivit fler än beräknat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 55 969 80 935    

Verksamhetens kostnader -226 608 -344 165 Nettoinvestering 22 089 24 476 

Kapitalkostnader -6 569 -12 236    

Nettokostnader -177 208 -275 466    

Kommunbidrag 183 549 275 323 Årsbudget  21 476 

Resultat 6 341 -143 Avvikelse  -3 000 
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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 

 Utveckla metoder för att följa upp servicedeklarationer 

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) 

 Resultat > 0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år 

 Administrativ samordning inom KLF 
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Arbetsmarknadsförvaltning 

Verksamhetens måluppföljning 

Förvaltningen har under föregående år gjort en verksamhetsöversyn och nya arbetsformer har införts som 
ska leda till att fler inom de arbetsmarknadsinriktade insatserna går till arbete eller studier. Den positiva 
utvecklingen för arbetsmarknaden har hållit i sig och ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt. Det 
är dock av stor betydelse att ungdomar har en komplett gymnasieutbildning för att de ska kunna få ett 
arbete. Den kommunala ungdomssatsningen fortsätter under året och implementering i ordinarie 
verksamhet pågår. Under hösten påbörjas samarbetet med arbetsförmedlingen för att kartlägga alla 
ungdomar som varken arbetar eller studerar inom ramen för regeringens satsning för att minska 
ungdomsarbetslösheten. Förvaltningen verkar även för att öka antalet anställda ungdomar i kommunen 
och vid fördelning av subventionerade anställningar prioriteras unga. En förstudie som har undersökt 
behovet och förutsättningarna för en mötesplats för unga i Luleå har genomförts och en 
genomförandeplan framtagen. Beslut om konkretisering av planen förväntas under hösten. 
För att stödja familjer med barn har Hertsöns hjärtpunkt öppnats, en mötesplats där det finnas möjligheter 
till allt ifrån vanliga myndighetskontakter för föräldrar till skapande verkstäder för barn och även 
seminarier på olika teman. Projektet är tvåårigt och sker i samverkan med Lulebo. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med SSAB erbjudit utrikesfödda personer språkpraktik 
kombinerat med insatser för att öka möjligheterna för dessa att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatsen 
ger även en ökad rekryteringsbas för industrin samt en bättre mångfald på arbetsmarknaden. Satsningen 
har varit mycket lyckosam för både deltagare och arbetsgivare och en ansökan är inlämnad till Europeiska 
socialfonden för att kunna utöka verksamheten. 
Vuxenutbildningen arbetar med att tillgängliggöra studier för personer som av olika anledningar har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Information och forum för möten för målgruppen kortutbildade 
har skett på arbetsförmedling, försäkringskassan, landstinget samt genom besök på dagverksamheter. 
Uppsökande verksamhet riktad till personer med rätt att studera inom Särskild utbildning för vuxna har 
påbörjats. Ett arbete med att utveckla undervisningsmetoder inom de olika skolformerna pågår. 
Utgångspunkten är att varje individ ska ha en individuell studieplan som utgör ett stöd både för eleven 
och för berörd personal. Nya avtal inom en stor bredd av utbildningar är tecknade med externa 
anordnare, vilket ger större valmöjligheter för den enskilde eleven. Från och med 2015 genomförs 
lärlingsutbildning i egen regi med anställd personal. En ny tvingande lag om mottagande av 
ensamkommande barn baserat på kommuntal har medfört en ökning för Luleå kommun från 12 platser 
för asylsökande till 33 platser under 2015. Totalt har Luleå kommun en överenskommelse på 60 platser 
sedan 1:a juli. From 1:a augusti placerar Migrationsverket barn utöver överenskommelsen trots att det är 
fullt i de befintliga boendena i kommunen. Detta medför andra lösningar och tillfälliga samarbeten med 
externa aktörer för att klara mottagandet till dess att egna nya verksamheter är klara. En 
samordningsgrupp för ett ökat och värdigt mottagande i kommunen har startat. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 67 099 100 700 

Verksamhetens kostnader -128 340 -194 400 Nettoinvestering 181 800 

Kapitalkostnader -374 -793 

Nettokostnader -61 615 -94 493 

Kommunbidrag 63 662 95 493 Årsbudget 1 000 

Resultat 2 047 1 000 Avvikelse 200 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Öka antalet unga med subventionerad anställning med 30 %. 

 Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. 

 Ta fram en genomförandeplan för en mötesplats för unga i 
Luleå med syfte att ge ökade kunskaper om utbildningar, 
arbetsmarknad och arbetsliv. 

 Ta fram nya former för uppsökande verksamhet. 

 Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för 
att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till 
arbete eller studier. 

 Ta fram koncept för samverkan med arbetslivet för att öka 
etableringen på arbetsmarknaden. 

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

 I samverkan med övriga förvaltningar stödja familjer med barn 
och ensamkommande barn. 

 Ungdomssatsningen implementeras i ordinarie verksamhet. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Målgruppsanpassa vägledningen.    

 Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell 
studieplan. 

 Alla nyinskrivna i jobbprocessen ska från hösten 2015 ha en 
handlingsplan. 

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

 Genomföra systematisk uppföljning av utvalda delprocesser. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Genom processutveckling skapa effektivare arbetssätt och 
tydligare rollfördelning. 

 Förvaltningens chefer ska få utbildning i processarbetsformen. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid. 

 Implementera insatser utifrån projektet hälsofrämjande 
arbetsplatser. 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Utvärderingsmodell ska vara framtagen för varje huvudprocess 
och användas för att utveckla verksamheterna. 

 Frigöra resurser för nya satsningar som ökar mervärdet för 
målgruppen. 
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Räddningstjänst 

Verksamhetens måluppföljning 

Periodens resultat för räddningstjänsten uppgår till 49 tkr. Prognosen fram till årets slut visar på ett 0-
resultat. Risk och säkerhet redovisar ett 0-resultat. 

Arbetet för att 5-kantssamverkan ska övergå till en länssamverkan pågår. Kommunförbundets kansli har 
på kommunförbundets styrelsemöte i december 2014 presenterat den utredning om samordning och 
samverkan inom räddningstjänsten i Norrbotten som de har haft i uppdrag att ta fram. I utredningen 
rekommenderar de länets kommuner att teckna samarbetsavtal och införa Inre Befäl (IB) som 
ledningsfunktion för larmberedskap. Beslut angående samarbetsavtalet har tagits av kommunstyrelsen i 
maj. De kommuner som väljer att inte ingå i samverkan kommer att stå utanför denna förutom vid 
operativa insatser. Genom att kommuner samverkar kan verksamheten effektiviseras. 

Ett seminarium har genomförts som behandlar skydd och säkerhet i hemmet för medborgare med 
hemtjänst eller andra behov. Syftet är att handläggare och andra inom kommunen som har kontakt med 
dessa grupper även ska tänka på brandsäkerhet samt om det krävs eventuella bostadsanpassningar eller 
andra åtgärder för att trygga deras säkerhet. 

Under våren har de flesta av kommunens elever i årskurs två i grundskolan sett teatern "Åh vilket ös, 
elden är lös" på brandstationen. Teatern innehöll en brand- och olycksutbildning för barn och 
genomfördes av Luleå kulturskola i samverkan med Luleå räddningstjänst. 

Medskapandeprojektets tre delmoment, arbetsplatsträffar, information/kommunikation och 
arbetsrättsliga regler har utvärderats under året. Tillsammans med en utvärdering av den organisation 
som infördes 2013 och chefsenkäten 2015 kommer dessa utvärderingar att ligga till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom räddningstjänsten. Styrkeledarna kommer att få en anpassad utbildning för 
strategiskt och personligt ledarskap. 

Luleå kommun inför TiB (tjänsteman i beredskap) i september. TiB är kommunens "larmmottagare" och 
ska starta upp krisledningsorganisationen eller stödja den kommunala verksamheten om så behövs samt 
hantera samordningsuppgifter och information. 

Representanter för räddningstjänsten, stadsbyggnadsförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret har 
träffats för att för att diskutera var en eventuellt ny brandstation kan placeras. Arbetet med detta fortsätter 
under året. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 5 576 7 557 

Verksamhetens kostnader -39 000 -57 617 Nettoinvestering 0 4 429 

Kapitalkostnader -1 178 -1 917 

Nettokostnader -34 602 -51 977 

Kommunbidrag 34 651 51 977 Årsbudget 12 429 

Resultat 49 0 Avvikelse 8 000 
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Styrkort 

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Delta i kommunövergripande genomförandegrupper. 

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

 Informera och utbilda barn och ungdomar. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Aktivt arbeta för att säkerställa att riskhänsyn beaktas i plan- 
och byggprocesser, såväl operativt som i omorganisationen av 
samhällsbyggnadsprocessen. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns 
tillgängliga för en god service. 

 Aktivt arbeta för att medborgare och organisationer ska uppleva 
ett bra bemötande och att räddningstjänstens arbete skapar 
mervärde. 

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

 Analysera och förbättra räddningstjänstens operativa 
responstider. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Implementera utbildningsplan för kravställande 
kompetensutbildningar för samtliga chefsnivåer. 

 Med utgångspunkt från analysen av medarbetarenkäten stärka 
chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap. 

 Ta fram tydligare uppdrag och mål i relation till resurser och 
förutsättningar till avdelningar/chefer. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Utvärdera medskapandeprojektets tre genomförda delmoment 
(information/kommunikation, APT, och arbetsrättsliga regler). 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Genomföra jämförelser mot andra räddningstjänster. 

 Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i 
regionen och länet. 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Skolan i Luleå är i många avseenden en nationell förebild, inom många områden ligger elevers resultat över 
riksgenomsnittet. Förhoppningen är att de goda resultaten kommer att kvarstå länge än. Resultaten ligger kvar 
på en hög nivå. Stora utmaningar är dock att alla elever ska lyckas i skolan och nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Ett omfattande arbete måste fortsätta för att utjämna skillnader i resultat som t ex beror 
på föräldrars utbildningsbakgrund och om man är utrikesfödd. Det finns skillnader i resultat mellan skolor och 
inom skolor, utmaningen är att säkerställa en likvärdig skola. En av de viktigaste resurserna för att barn och 
elever ska lyckas i skolan är alla de pedagoger som arbetar i Luleå förskolor och skolor. Inom nämndes 
ansvarsområde arbetas intensivt med strategisk kompetensförsörjning. Samverkan med andra förvaltningar 
inom ramen för programarbetet sker. Förvaltningen bidrar och medverkar i arbetet med lokala 
utvecklingsplaner och arbetet kommer att intensifieras under året. Det pågår aktiviteter för att ge en 
värdeskapande service med god tillgänglighet. Framförallt inom området som handlar om fysisk 
tillgänglighet, tillgänglighet via information och kommunikation.  

Det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. I det 
arbetet ingår att följa resultat, göra analyser och återkoppla till verksamma och medborgare om hur det går för 
skolan i Luleå. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar samtliga verksamheter aktivt med att skapa 
förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser och införliva värdegrunden i det dagliga arbetet. 
Verksamheten organiserar arbete med syfte att främja en hållbar arbetsmiljö och för att stärka den kollegiala 
samverkan. Samtidigt pågår långsiktig planering för en hållbar skolstruktur och för att säkra framtida 
kompetensförsörjning. Det finns behov av att fortsätta arbeta med ledarförsörjning och - utveckling i både 
kortare och längre perspektiv för att förbättra chefers förutsättningar för att utöva gott ledarskap. Totalt för 
förvaltningen prognostiseras att verksamheten kommer att bedrivas nätt och jämnt inom ram innevarande år. 
Däremot är det fortsatt stora variationer mellan skolformerna. För- och gymnasieskolan bedömer att resultatet 
blir större än noll medan läget för grundskolan är fortsatt ansträngt. För gymnasieskolans del är det den 
interkommunala verksamheten som även i år väger upp rektorernas utmaningar att anpassa organisationen till 
den kraftiga volymminskning som skett de senaste åren.  

Även skolskjutsverksamheten signalerar ett underskott vid årets slut pga. ett nytt bussavtal som beräknas 
medföra fördyringar. Den negativa prognosen innevarande år för grundskolan ska ses i ljuset av en positiv 
resultatutveckling i jämförelse med föregående år. Utifrån ett intensivt arbete bland annat i form av effektiva 
resultatdialoger mellan stab, rektor och verksamhetschef planeras en budget i balans from nästa år. 
Förskolechefer och rektorer arbetar vidare med åtgärdsplaner för att komma tillrätta med underskotten. 
Förvaltningen vidtar flera åtgärder för att nå högre effektivitet i resursfördelning och -användning både på 
lång sikt och innevarande år. En ny resursfördelningsmodell med månadsvis avstämning är sedan tidigare 
införd i för- och grundskolan och omfattar nu även gymnasie- och särskolan. Det är en stor utmaning för 
rektorer och förskolechefer att möta barn- och elevfluktuationer och planera långsiktigt.  

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Perioden Prognos Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 101 795 105 295 

Verksamhetens kostnader -1 173 463 -1 722 756 Nettoinvestering 9 660 14 500 

Kapitalkostnader -16 244 -21 000 

Nettokostnader -1 087 912 -1 638 461 

Kommunbidrag 1 092 307 1 638 461 Årsbudget 22 500 

Resultat 4 395 0 Avvikelse 8 000 
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Styrkort  

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Alla förskolor och skolor ska utveckla samverkan med övriga 
förvaltningar där barn, elever och föräldrar är delaktiga. 

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

 Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka 
med 2 procentenheter eller mer. 

 Andelen elever som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig 
använt narkotika ska öka med 2 procentenheter eller mer. 

 Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka med 2 
procentenheter eller mer. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Aktivt bidra och medverka i arbetet med lokala 
utvecklingsplaner för stadsdelar/stadsnära byar/samlande byar i 
syfte att koncentrera kommunala resurser. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Professionella arbetssätt och metoder utvecklas och 
kvalitetssäkras med modern teknik i alla verksamheter. 

 Medborgarnas nöjdhet med skolan i Luleå ska öka. 

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

 Skolans resurser ska användas effektivt och fördelas så att alla 
barn och unga ges likvärdiga och jämställda förutsättningar. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Varje chef ska genomföra aktiviteter för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som bidrar till att säkra kompetensförsörjning och en 
effektiv rekryteringsprocess. 

 Aktiviteter ska initieras för att nå strävansmålet med 25 direkt 
underställda medarbetare. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Alla verksamheter inom skolan i Luleå ska utarbeta former och 
arbetssätt för kollegial samverkan. 

 Varje chef ska organisera och utveckla arbetssätt i syfte att 
förebygga stress. 

 Varje chef ska anordna aktiviteter med fokus på värdegrund i 
det dagliga arbetet. 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamhetens resultat ska vara minst noll. 

 Lokalkostnadernas andel av skolans ram ska inte öka. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Köptrohet inom alla verksamheter, samt 100 % köptrohet mot 
ramavtal. 
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Fritidsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Fritidsnämnden har formulerat mål som sträcker sig över flera år. Några av dem förväntas vara avslutade 
under detta år medan andra fortgår. Totalt sett kan vi konstatera att prognosen för god måluppfyllning 
vid årets slut är mycket bra, då arbetet är igång kopplat till i stort sett samtliga mål. 

När det gäller vår ekonomi ser vi i dagsläget inte några problem att hålla budget, med reservation för 
reducerade intäkter på grund av stängning av Gammelstads badhus och nedgången av antalet besökare 
på Råneå badhus. 

Förutom fokus på koncernövergripande samverkan arbetar förvaltningen med en tydlig plan för 
effektiviseringar, bland annat avseende energiförbrukning. Vi ser redan vissa positiva effekter av detta 
påbörjade arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 13 609 22 200    

Verksamhetens kostnader -131 487 -199 044 Nettoinvestering 3 785 34 855 

Kapitalkostnader -11 647 -17 471    

Nettokostnader -129 525 -194 315    

Kommunbidrag 129 743 194 615 Årsbudget  34 855 

Resultat 218 300 Avvikelse  0 
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Styrkort  

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Gemensam planeringsdag med andra nämnder 

 Tydliggöra roller och prioriteringar utifrån ÖP 2013 
(programmen). 

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

 Utifrån resultatet av genomförd LUPP ta fram en handlingsplan 
i Vi6-samverkan 

 Samordna aktörer som arbetar med unga i Luleå i gemensamma 
lokaler 

 Öka andelen fysiskt aktiva. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Genomföra åtgärder utifrån framtagen handlingsplan för 
strategiområdet Livet vid vattnet. 

 Topp 15 i ranking Årets friluftskommun. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Fortsätta arbetet med samverkan för "en-dörr-in" för 
föreningsbidrag 

 Utveckla digitala mötesplatser (webb, sociala medier, appar 
mm) 

 Fler besökare i våra verksamheter 

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

 Genomföra kundundersökningar, Nöjd-Kund-Index > 85 % och 
arbeta med ständiga förbättringar utifrån resultatet av mätningarna 

 Införa strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter 
att analysera och följa upp. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats* 

 Implementera handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag 

 Minskad energianvändning med 10 % 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Implementera handlingsplan för långsiktig effektivitet. 
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Kulturnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Inom målområdet samhälle ligger ett brett fokus på barn och unga inom kulturförvaltningen. Spridning 
av resultatet från Luppen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) pågår. Kulturförvaltningen och 
fritidsförvaltningen har haft en gemensam information för politiker och tjänstepersoner i Luleå kommun. 
Arbetet med att omhänderta resultatet kommer att fortgå under hösten. 

Inom kulturförvaltningen pågår ett brett arbete med att vidareutveckla pedagogiska aktiviteter och 
program för barn och unga. I arbetet för ett växande Luleå och för de människor som flyttar hit ligger 
fokus på att utveckla kulturförvaltningens olika mötesplatser. I arbetet med barn och unga ligger det en 
utmaning i att skapa delaktighet och inflytande för denna åldersgrupp. En framgångsfaktor kan vara det 
arbete som ska ske med hjälp av de lokala utvecklingsplanerna. 

Det pågår flera aktiviteter inom Kulturförvaltningens verksamheter för att ständigt förbättra vår service 
gentemot kunder och medborgare. Webben är en viktig kanal att kunna ge god service och flera av 
avdelningarna arbetar därför med att se över information och förbättra denna kanal. Den nya webben för 
länets folkbibliotek är lanserad och individuell handledning med biblotekets besökare pågår dagligen ute 
på biblioteken. Gällande hemsidan lulea.se finns det förbättringsområden kring den information som 
gäller gällande kulturförvaltningens verksamheter. Förvaltningen vill i framtiden (tillsammans med andra 
förvaltningar) kunna erbjuda "en dörr in" för föreningslivet. I juni beviljades kulturförvaltningen 
tillsammans med fritidsförvaltningen medel för särskilda folkhälsosatsningar. Föreningslivet (civila 
samhället) är en viktig del i det förebyggande folkhälsoarbetet. Genom att öka kunskapen hos 
föreningarna om vilka stöd de kan söka samt göra bidragsförfarandet enklare bidrar kultur- och 
fritidsförvaltningen till ökade möjligheter för fler arrangörer av aktiviteter/program/arrangemang. Detta 
är ett omfattande arbete som kommer pågå under en längre tid. 

Ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar är att systematiskt omhänderta inkomna synpunkter från 
medborgare/kunder/allmänhet. Under våren har kulturförvaltningen tagit fram en övergripande 
rutinbeskrivning som säkerställer hanteringen av synpunkter. En gemensam mall för att samla in 
synpunkter är framtagen och dessa kommer tas hänsyn till i respektive avdelnings verksamhetsplanering 
och arbete med ständiga förbättringar. Utöver detta gör flera avdelningar även riktade 
kundundersökningar. 

Resultatet uppgår till 4 640 tkr per augusti. Större delen av överskottet kommer från budget för Ebeneser 
och Dansinstitutionen. Ebeneser har startat och är i full drift i september. Beslut om samverkan för ett 
Dansens hus mellan Norrbottens Läns Landsting och Luleå kommun har tagits men projektet har inte 
startat vilket förklarar överskottet. Prognosen för helåret på 5 700 tkr kommer från överskott från Dansens 
hus. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 9 444 20 000    

Verksamhetens kostnader -72 088 -115 098 Nettoinvestering 0 3 700 

Kapitalkostnader -3 915 -6 000    

Nettokostnader -66 559 -101 098    

Kommunbidrag 71 199 106 798 Årsbudget  4 142 

Resultat 4 640 5 700 Avvikelse  442 
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Styrkort  

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Förtydliga det gemensamma ansvaret för att utveckla och 
bevara besöksmålet Världsarvet. 

 Gemensam planeringsdag med fritidsnämnden. 

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

 Arbeta för ökad läsförståelse genom att upprätta ett 
samverkansavtal som förtydligar det gemensamma ansvaret och 
uppdragen för skolbibliotek och folkbibliotek. 

 Samverka med berörda nämnder för att ta fram och 
implementera en strategi för ungdomsfrågor i kommunen. 

 Tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar ta fram en 
gemensam handlingsplan för omhändertagandet av resultat från 
LUPP-undersökningen. 

 Vidareutveckla pedagogiska aktiviteter och program för barn 
och unga. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Utveckla och synliggöra våra fysiska och mångkulturella 
mötesplatser. 

 Delta i arbetet med lokala utvecklingsplaner. 

 Förbättra förvaltningens arbete för kultur- och föreningsliv på 
landsbygden och i bostadsområden. 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Utveckla förvaltningens digitala mötesplatser (webb, sociala 
medier, appar mm). 

 Samverka för "en dörr in" gällande föreningsbidrag. 

 En gemensam strategi för kommunala arenor. 

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

 Förbättra rutinerna hur allmänhetens synpunkter, klagomål och 
förbättringar omhändertas. 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Chefer ska erbjudas minst fyra gemensamma temadagar kring 
identifierade förbättringsområden. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Förbättra mätetal (jmf med medarbetarenkät 2013) gällande 
psykosocial arbetsmiljö genom att vidta åtgärder utifrån 
handlingsplan. 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Identifiera förvaltningsövergripande processer och påbörja 
arbetet med att utveckla/effektivisera dessa. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen förväntas uppnå de mål som är uppsatta för 2015. 

Förvaltningen medverkar i styr och projektgrupper i samverkan med andra förvaltningar i framtagandet 
av grön-, vit-, blå- plan, VA-plan samt utvecklingsplaner för Centrum och Råneå. 

Projektet för införandet av det nya verksamhetssystemet har gått in i ett aktivt skede med 
testkonvertering och planering av utbildningar inom förvaltningen. Förvaltningen avser att arbeta för en 
digitalisering med upphandling av de system och den utrustning som krävs för detta. Fortsatt utveckling 
och satsning kommer ske under 2016-2017. 

Antal klagomål inom miljöskyddsområdet fortsätter att öka. Merparten av ökningen står nedskräpnings- 
och utsläppsklagomål för, ett område som är svårt att åtgärda med planerad tillsyn. Antalet inkomna 
bygglov fortsätter att öka och många av dessa är större objekt vilket medför att förvaltningen ser ut att få 
mer intäkter än prognostiserat. Antalet ansökningar av bostadsanpassningsbidrag har även ökat och 
prognosen för året är negativ. Totalt sett har hela förvaltningen en ärendeökning på ca 20 % jämfört med 
samma period föregående år vilket är ett tecken på att Luleå växer. 

I år 2015 beräknas bidrag för två trygghetsboenden betalas ut för Lulebos fastigheter på Rödkallen och 
Stadsön. Nästa år 2016 beräknas även Galärens trygghetsboende i centrum och Lulebos andra fastighet på 
Stadsön att vara klara för att söka bidrag. 

Arbete pågår med framtagandet av nya servicedeklarationer samt rutiner för den nya gemensamma 
expeditionen. Förvaltningen medverkar i Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av 
kommunala myndigheter "Insikt 2015". Resultatet kommer att omhändertas och användas för att vidare 
utveckla verksamheten. 

Förvaltningen är stolt över siffrorna för frisknärvaron som ligger på 86,5% och med den lägsta 
sjukfrånvaron 1,8 % (total sjukfrånvarotid) i kommunen. 

 Den positiva prognosen för året kan härledas till det ökade antalet inkomna bygglov samt ej utbetalda 
bidrag för trygghetsboenden. Prognosen för bostadsanpassning bedöms bli negativ för året. 

  

  

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 9 857 16 340    

Verksamhetens kostnader -21 384 -34 697 Nettoinvestering 96,6 1 179 

Kapitalkostnader      

Nettokostnader -11 527 -18 357    

Kommunbidrag 14 204 21 307 Årsbudget  1 179 

Resultat 2 677 2 950 Avvikelse  0 
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Styrkort  

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Med andra samverka i: Framtagande av grön-, vit-, blå plan, 
VA-plan samt utvecklingsplaner för Centrum och Råneå. 

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

 Genom tillsyn aktivt bidra till bra och hälsosamma skolmiljöer. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Bidra till god bebyggd miljö utifrån de kunskaper miljö- och 
byggnadsnämnden/förvaltningen förvärvat genom uppdraget från 
kommunfullmäktige med effektivare samhällsbyggnadsprocess. 

 Uppmuntra fastighetsägare att ta hänsyn till tillgänglighet 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Översyn av upprättade servicedeklarationer 

 Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås 

 Implementera nytt verksamhetssystem 

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

 Systematiskt mäta utförd service och kommunicera till kunder 
och medborgare 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Ta reda på vilka förutsättningar varje chef behöver för att utöva 
gott ledarskap och säkerställa att förutsättningarna finns. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Balans mellan arbetsuppgifter och personalresurser 

 Genomföra hälsofrämjande insatser enligt kommunens riktlinjer 

 Arbeta för att bli en Miljö- och byggnadsförvaltning 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Verksamhetsplanering och prioriteringar inom givna 
budgetramar 

 Resultat >=0 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Genom att använda nya arbetssätt i verksamhetssystem frigöra 
resurser att utveckla servicen gentemot kunder /medborgare 
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Socialnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Samhälle: Programarbetet fortsätter att utvecklas i nära samarbete med andra förvaltningar. Allt fler 
frågor inryms under paraplyet Vi-6. 

Socialnämndens olika planer för utveckling är en ledstjärna i arbetet framåt. En röd tråd är möjliggöra 
kvarboende och stärka hemmaplanslösningar, helt i linje med aktuell forskning. Syftet är att öka 
kvaliteten i verksamheten. Socialnämnden har i augusti fattat beslut om strukturella förändringar i 
verksamheten i samma linje. Förändringsarbetet har påbörjats och förändringarna kommer 
huvudsakligen att vara genomförda vid årsskiftet. 

Service: Den 1 april trädde organisationen för en sammanhållen vård och omsorg i kraft. Nu finns både 
boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård i samma verksamhet. 

Nya arbetsformer i syfte att möjliggöra kvarboende testas, exempelvis hemtagar- och bedömarteam. 

Möjligheten att, som medborgare, enkelt jämföra olika enheter inom vård- och omsorgsboende finns nu 
på Luleå kommuns hemsida. 

Medarbetare: Arbetet med att avskaffa delade turer fortsätter. I dagsläget är de avskaffade på alla 
arbetsplatser hemtjänsten. Arbetet innebär andra schematekniska lösningar som inte alltid är 
uppskattade. 

Utveckling av ledarskapet och dess förutsättningar är en central fråga för framgångsrikt 
förändringsarbete inom organisationen. En större satsning har initierats under perioden. 

Ohälsotalen fortsätter att uppvisa en oroande negativ trend, om än en viss förbättring sedan delårsrapport 
1 kan skönjas. Arbetet för att främja hälsa fortgår med bland annat intensifierat arbetsmiljöarbete men 
resultaten har, så här långt, inte nått önskvärda nivåer. Parallellt råder också brist på personal inom vissa 
områden, exempelvis legitimerade sjuksköterskor och utbildade undersköterskor. För att möta detta 
arbetar förvaltningen systematiskt med att utveckla samarbete med utbildningsanordnare, offensiv 
marknadsföring och prövar arbetssätt där uppgifter särskiljs för att kunna nyttja kompletterande 
kompetens. 

Ekonomi: Prognosen pekar på en budget i balans i slutet på året, trots stora kostnadsökningar inom vissa 
områden. Fortsatt finns stora utmaningar inom placeringar och hemtjänst. De strukturella förändringar 
som nu vidtas ger möjligheter att göra offensiva satsningar inom ram 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 248 108 208 140    

Verksamhetens kostnader -1 275 939 -1 639 218 Nettoinvestering 4 744 13 411 

Kapitalkostnader -6 325 -94 867    

Nettokostnader -1 034 156 -1 525 945    

Kommunbidrag 1 017 296 1 525 945 Årsbudget  13 411 

Resultat -16 860 0 Avvikelse  0 
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Styrkort  

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Vidareutveckla genomförandet av programmen i 
kommunövergripande samverkan 

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

 Andelen elever i åk 9 som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig 
använt narkotika ska öka med minst 2 % 

 Andelen behöriga till gymnasiet ska öka med => 2 % 

 Verkställ strategin för utveckling av den sociala barn- och 
ungdomsvården enligt plan 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Balansen avseende tillgång till bostäder för socialnämndens 
målgrupper ska förbättras 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Mätningar av kund-/medborgarsynpunkter och 
kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda till åtgärder; 
förvaltningen ska öka andelen "gröna" mätpunkter i Öppna 
Jämförelser med särskilt fokus på bemötande, delaktighet och 
samverkan 

 Andelen besvarade inkomna frågor ska vara minst 70 % 

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

 Inom varje verksamhetsområde mäta, analysera och vidta 
åtgärder för att utveckla en mer jämställd service 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Cheferna ska ha =< 25 direkt underställda inklusive vikarier 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjuktal =< 6,5 % 

 Öka andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning med 
=> 1 % 

 Andelen medarbetare med akademisk magisternivå ska öka 
med => 1 % 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Resultat > 0 kr 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Vidta strukturella förändringar enligt äldre-strategin så att 
volymökningar ryms i ramanslaget 

 Vidta strukturella förändringar så att 1 % av kommunbidraget 
kan avsättas till sociala investeringar vid 2016 års utgång 
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Stadsbyggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

I dagarna blev vi 76 000 invånare i Luleå. Det känns fantastiskt och vi välkomnar alla nya lulebor. Vi 
välkomnar också alla arbetspendlare som har valt att arbeta i Luleå och alla besökare som av olika 
anledningar gör oss äran med ett besök. Att Luleå växer är självklart positivt, men det skapar också 
många utmaningar. Ökad trafik och tätare stadsbild ger med samma resvanor sämre luftkvalitet. Det 
ökade trycket på infrastruktur som till exempel vägar, parker, torg, vatten och avloppsystem genererar 
dels större underhållskostnaderna av befintliga anläggningar och dels ett ökat tryck på expansion. 

Sammantaget behöver vi alla, politiker, företagare, föreningar och enskilda lulebor hjälpa till att hantera 
dessa utmaningar. Vi behöver lära oss att använda våra resurser ännu smartare, vi behöver ändra våra 
resvanor och vänja oss med att staden förändras. Vi behöver också i högre utsträckning hitta former för 
hur vi kan göra detta tillsammans. 

Frågor som vi ständigt behöver föra samtal om är; Gör vi rätt saker? Finns det något vi inte alls ska göra? 
Har vi rätt planering av och nivå på underhållet? Vi slimmar just nu planprocessen så att vi blir ännu 
effektivare i byggandet av Luleå, men vad mer kan vi göra? Alla dessa frågor och fler därtill vill vi föra 
dialog kring. Förmågan och förutsättningarna till goda medborgardialoger är något som har hög prioritet 
hos oss i Stadsbyggnadsnämnden. 

Delårsrapporten visar att vi är på rätt väg, men också att vi behöver fortsätta hålla ett högt tempo och 
klara av tuffa prioriteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 668 184 1 022 076    

Verksamhetens kostnader -574 596 -861 651 Nettoinvestering 136 558 167 356 

Kapitalkostnader -260 061 -387 721    

Nettokostnader -166 473 -227 296    

Kommunbidrag 151 795 227 693 Årsbudget  687 690 

Resultat -14 678 397 Avvikelse  520 334 
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Styrkort  

SAMHÄLLE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Utveckla den strategiska lokalförsörjningen i samverkan med 
berörda verksamheter och aktörer 

 Fastställa trafikstrategi för centrum 

 Utvecklingsplanerna för Centrum och Råneå ska ha gått igenom 
förstudiefasen och själva arbetet ska ha påbörjats 

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

 Säkra skolvägar - fler barn ska tryggare kunna färdas till skolan 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Stärka landsbygden - insatser i samlande byar utifrån 
översiktsplanens intentioner 

 Världsarvet – bidra till en god förvaltning samt utveckling av 
området som attraktivt besöksmål 

 Fler som cyklar - andelen resor med cykel ska öka till minst 20 % 
fram till 2020 

 Fastställa långsiktig planering avseende verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp 

SERVICE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Kommunicera och följa upp nya servicedeklarationer 

 Genomföra minst en medborgardialog med fokus på barn och 
unga enligt fastställd modell för medborgardialog 

 Utveckla effektivare vinterväghållning för fotgängare och 
cyklister 

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

 Fokus på verksamhetsutveckling - utveckla den systematiska 
uppföljningen av felanmälan 

MEDARBETARE 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Chefer ska ha färre än 25 direkt underställda senast 2016 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Färre medarbetare ska uppleva arbetsrelaterad stress jämför 
med 2013 

EKONOMI 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Ekonomin ska vara i balans 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Planerat underhåll - upprätta och utveckla underhållsplaner 
inom samtliga verksamhetsområden 

 Prioritera infrastrukturprojekt som följer översiktsplanens 
ordning för förtätning 
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Övriga nämnder 

Kommunrevision 150831 
Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 0 0    

Verksamhetens kostnader -1 533 -2 306 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader      

Nettokostnader -1 533 -2 306    

Kommunbidrag 1582 2 306 Årsbudget   

Resultat -49 0 Avvikelse   
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Luleå Kommunföretag AB 

Förvaltningsberättelse januari-augusti 

Luleå Kommunföretag AB är holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag och ägs till 100 % 
av Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen. 
Bolagets viktigaste uppgifter är att ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen, utveckla effektiv-
iteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen, verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr 
mot kommunens övergripande mål och inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra om-
struktureringar och förändringar av bolagsstrukturen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni om nytt ägardirektiv till Lulebo AB. Bakgrunden till beslutet 
är bostadsbristen i kommunen och behovet att få in fler aktörer på Luleås fastighetsmarknad. Ägar-
direktivet innebär bland annat att Lulebo ska avyttra cirka 3 000 lägenheter. Tanken är att dessa 
lägenheter ska tjäna som en bas för fastighetsbolag som är intresserade av att investera långsiktigt i Luleå. 
I juli månad undertecknades ett avtal mellan Lulebo och Rikshem om försäljning av 1 600 lägenheter och 
ett avtal mellan kommunen och Rikshem om fem stycken kommunala fastigheter med planerat 
övertagande den 1 oktober. I Lulebos prognos i delårsrapporten är resultatpåverkan av försäljningen 
beräknad till 810 mkr 2015. KF-beslutet om det nya ägardirektivet till Lulebo är överklagat och besked 
väntas i oktober, varvid försäljningen blivit försenad och beräknas ske i början av november. 

Hösten 2014 beslutade Kommunfullmäktige om avveckling av bolaget Luleå Expo AB under 2015. Bolaget 
är nu under avveckling och medel för avvecklingskostnader reserverades i bokslutet 2014. Luleå 
hamnfestivalen arrangeras fr o m 2015 av Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning. 

Periodens resultat efter finansiella poster för moderbolaget är 36 982 tkr (99 186 tkr föregående år). Före-
gående års resultat berodde på en engångsutdelning från Luleå Energi AB. Det bättre prognostiserade 
resultatet än budget för året beror främst på att utdelningarna från dotterbolagen överstigit de som 
beräknades då budgeten beslutades. 

 

 
 

 
 

Luleå Kommunföretag AB äger följande bolag, se tabellen nedan. Beloppen (tkr) visar redovisning per 
2015-08-31 för bolagen med prognos för helåret 2015. Samtliga företag har ägts till 100 % under perioden 
2015-01-01 - 2015-08-31. Dotterbolaget Luleå Expo AB är under avveckling, se texten ovan. 

 

 

 

 

 

Periodens Samma per Prognos Budget
resultat föreg. år

Rörelsens intäkter 4 38 4 0
Rörelsens kostnader -1 801 -2 148 -3 000 -3 700
Finansiella intäkter 41 134 104 051 41 134 36 500
Finansiella kostnader -2 355 -2 755 -3 200 -2 500
Res efter fin poster 36 982 99 186 34 938 30 300

Resultaträkning och prognos

Ägd andel Rörelsens Res efter Progn Progn Antal
% intäkter fin poster soliditet  % 151231 anställda

Luleå Energi AB koncernen 100 596 363 66 198 72,8 113 244 164
Lulebo AB 100 478 299 35 792 28,8 847 600 80
Luleå Lokaltrafik AB 100 84 249 -281 28,4 3 240 122
Luleå Renhållning AB 100 76 259 6 991 22,0 9 736 72
Luleå Hamn AB 100 64 485 7 496 32,0 9 257 42
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 100 14 015 -381 14,0 -504 14
Kronan Exploatering AB 100 0 -1 665 62,0 -3 150 1
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Luleå Energi AB Koncernen 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma 
perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan. För Luleå Energi 
Elnät AB har ökade kostnader för vinterns stora snömängder kompenserats med ökade intäkter för 
anslutningar av nya kunder i kommunen och minskade avskrivningar. Prognosen för det helägda 
dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB pekar därför på ett årsresultat som i stort ligger i linje med det 
budgeterade. I moderbolaget Luleå Energi AB innebär årets låga elpriser att prognosen för elhandels-
verksamheten inte når budget. Detta har dock kompenserats med lägre bränslekostnader för fjärrvärmen. 
Sammantaget landar prognosen för moderbolaget cirka 4,9 mkr bättre än budget. 

I bolaget Bioenergi i Luleå AB har pelletsförsäljningen under perioden utfallit väsentligt sämre än det 
förväntade. De huvudsakliga anledningarna är hård priskonkurrens, varmt väder och en försenad order 
från en större kund. 

Det till hälften ägda joint venture bolaget Lunet AB visar ett prognostiserat resultat något över det 
budgeterade. Det till hälften ägda bolaget Lulekraft AB:s prognos ligger i linje med det förväntade. För 
intressebolaget Kalix Vindkraft AB har fortsatt låga priser på el och elcertifikat präglat den första delen av 
2015. Årets prognostiserade resultat ligger något under förväntningarna. Utvecklingen fortsätter vad 
avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att kunna erbjuda fler energitjänster 
och energiprodukter. Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som utförs av SKI (Svensk Kvalitetsindex) 
visade återigen att Luleå Energi-koncernen har bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. 

Totalt sett prognostiseras koncernens helårsresultat till 113,2 mkr efter finansiella poster, vilket är knappt 
3 mkr bättre än det budgeterade. 

Resultat e finansiella poster Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 

Luleå Energi AB (tkr) 73 007 77 873 + 4 866 

Luleå Energi Elnät AB (tkr) 23 555 23 868 + 313 

Bioenergi i Luleå AB (tkr) 91 % 9 017 4 627 - 4 390 

Lunet AB (tkr) 50 % 3 861 5 876 + 2 015 

Lukab (tkr) 50 % 1 000 1 000 +/- 0 

Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 596 363 675 345 950 354 995 497 Frisknärvaro % 88,4 77,1 

Kostnader inkl avskr -528 980 -611 420 -835 887 -884 740 Sjukfrånvaro % 3,1 3,2 

Finansiella poster -1 185 -55 -1 223 -318    

Res. efter fin. poster 66 198 63 870 113 244 110 439    

Investeringar totalt 51 842 71 426 123 803 147 815    

Räntabilitet på eget 
kapital% 4,6 4,5 7,7 7,8    

Soliditet % 72,2 71,5 72,8 71,8    
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Koncernen arbetar främst med strategiområden ”Framtida 
infrastruktur”/Program F, ”Bästa boende”/Program D och ”Livet 
vid vattnet”/Program C 

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

 Bolagets sponsorverksamhet främjar ungdomsverksamhet inom 
sport och kultur 

 Koncernen ska erbjuda praktikplatser och examensarbeten 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet 
för att gynna inflyttning till kommunen 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Topp tre-placering i den årliga kundnöjdhetsmätningen utförd 
av SKI 

 Införa ett nytt kundinformationssystem 

 Införa lunchöppet i kundservice och reception 

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

 Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och analys av 
dessa 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen 

 Genomförandet av ”chefsdag” varje år 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Kontinuerlig satsning på friskvård och hälsa 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet lägst 45 % 

 Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital minst 7,5 % 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Omorganisation i affärsstödet ska ge effektivare inköp 

 Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete 
med kommunens inköpsavdelning 
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Lulebo AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Resultatet för tertial 2 2015 är baserat på de nu gällande K3 reglerna. Effekterna av K3 reglerna medför 
bland annat att övervägande del av det planerade underhållet redovisas som investeringar, regelverket 
medför även att avskrivningstakten ökar och att utrangeringskostnader på tidigare investeringar måste 
beaktas i redovisningen. 

Periodens resultat efter finansiella poster är 35,8 mkr (44,4 mkr). Det prognostiserade resultatet baseras på 
att försäljning av fastigheter till Rikshem sker hösten 2015. Affären påverkar resultatet med cirka 810 mkr. 
Försäljningslikviden uppgår till 1 328 mkr med avdrag för uppskattade separationskostnader, 
transaktionskostnader, driftnettobortfall samt affärens påverkan på avskrivningar och räntor. Prognosen 
för året visar därmed ett resultat på cirka 847 mkr. 

Lulebo har drabbats av ytterligare överklagningar gällande nybyggnationer vilket medfört att 
måluppfyllelsen avseende 1 000 nya lägenheter blir osäkert enligt det tidigare tagna ägardirektivet som 
omfattade 2014-2019. Det nya ägardirektivet, 1 000 nya lägenheter under 2014-2023, innebär goda 
förutsättningar för att målet uppfylls. Under år 2015 har Lulebo hitintills färdigställt 52 lägenheter, inga 
ytterligare nytillskott av lägenheter beräknas bli färdigställda under 2015. Under 2014-2015 har totalt 249 
lägenheter färdigställts. 

Behovet av det periodiska underhållet är högt. Under 2015 har ett antal planerade underhållsåtgärder 
uteblivit till följd av planerade fastighetsförsäljningar.  Ändrade redovisningsregler innebär att betydande 
delar av kostnaderna kommer bokföras som investering. 

Medelantalet anställda har under perioden varit 80 personer (inkl. 50 % av Lunet) varav andelen män var 
45 %. Vid senaste mätningen 2014 uppgick Lulebos serviceindex till 89 % vilket innebär att utfallet 2015 
avviker med en procentenhet lägre än uppsatt mål. Svårt att jämföra den senaste mätningen med tidigare 
mätningar då frågeställningarna inte sett likadana ut. Nästa mätning kommer att genomföras under 2016, 
då med samma frågeställning som förelåg 2014. 

Vakansgraden för bostadslägenheter är låg, 0,5 %, och beräknas fortsatt att ligga på en mycket låg nivå. I 
månadsskiftet april/maj har inflyttning på Radiomasten skett då äldreboende byggts om till 52 mindre 
lägenheter. I månadsskiftet oktober/november sker inflyttning till trygghetsboendet Gammelstad, 
Punktvägen, etapp 2, vilket medför att 36 nyrenoverade lägenheter blir tillgängliga på Luleås 
bostadsmarknad. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 478 299 461 376 687 000 733 544 Frisknärvaro % 90 88 

Kostnader inkl avskr -373 706 -344 381 -593 234 -558 722 Sjukfrånvaro % 3,5 2,5 

Finansiella poster -68 801 -72 532 753 834 -113 495    

Res. efter fin. poster 35 792 44 463 847 600 61 327    

Investeringar totalt 177 000 183 815 250 000 250 000    

Räntabilitet på eget 
kapital % 8,0 7,8 66,0 12,0    

Soliditet % 12,7 12,1 28,8 12,0    
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D. 

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

 0,5 % av Lulebos omsättning ska lämnas i bidrag för att ge 
hyresgästerna och företrädesvis unga en meningsfull fritid. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Ägardirektiv att producera 1000 nya lägenheter under år 2014 
till 2023. 

 Lulebo ska arbeta med en särskild satsning på boende för unga. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Serviceindex för bostadshyresgäster ska minst uppgå till 90 %. 

 Serviceindex för lokalhyresgäster ska minst uppgå till 90 %. 

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

 Periodiska mätningar genomförs avseende serviceindex. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %. 

 Alla yrkesverksamma grupper (5-årsintervall) ska vara 
representerade bland medarbetarna. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Frisktalet ska minst uppgå till 85 % för de fast anställda och med 
maximalt 8 frånvarodagar per år. 

 Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % av total arbetstid per år. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditeten ska minst vara 9,5 %. 

 Underhållskostnaderna ska minst uppgå till 190 kr/m2, varav 
en särskild satsning på yttermiljön ska prioriteras. 

 Räntabilitet på eget kapital ska vara 10,0 %. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %. 

 Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %. 

 Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 8 %. 
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Luleå Lokaltrafik AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå kommuns instrument för att tillhandahålla en bra kollektivtrafik till 
kommunens invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt och miljöeffektivt 
transportalternativ för resor. LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra till skapandet 
av ett trivsamt Luleå med ett levande centrum tillgängligt för alla som vill röra sig inom Luleå tätort. 

LLT arbetar aktivt tillsammans med Luleå kommun med Vision 2050 och medverkar i de aktiviteter som 
pågår. Bolaget har även programmen som bas för att utveckla verksamheten. 

Under andra perioden har LLT haft en fortsatt bra resandeökning. Jämfört med motsvarande mycket 
positiva period 2014 har resandet ökat med 5,6 %. Resandeökningen beror bland annat på den 
kontinuerliga utvecklingen av trafiken, som tog ytterligare ett steg sista kvartalet 2014, men även på att 
allt fler personer har börjat åka kollektivt. Målsättningen är att resandet ska öka ytterligare under 
resterande del av 2015. 

Våra kunder ger oss fortfarande ett gott betyg i den kontinuerliga kundundersökningen. LLT håller bra 
placeringar inom samtliga delfrågor i undersökningen och har för tillfället andraplatsen gällande hur 
nöjda våra kunder sammanfattningsvis är med bolaget. 

Med fem biogasbussar i drift och ytterligare tre till på gång har Luleå Lokaltrafiks miljöposition stärkts. 
Bolaget undersöker även andra fossilfria drivmedel som komplement till biogasen. 

Förnyelse av bussparken är en strategiskt viktig satsning och en ny bussupphandling har startats med mål 
att beställa och få ca 15 bussar till levererade under 2016. Denna satsning förväntas utöver en positiv 
miljöeffekt att ge minskade underhållskostnader, förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare 
trafik med mera. 

Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbete pågår även med att rekrytera en 
ny teknikchef och en ny ekonomichef samt att utveckla ledningsgruppen för ett effektivt och strukturerat 
ledningsgruppsarbete. En ny organisation inom trafikavdelningen är lanserad för en förbättrad dialog och 
utveckling av verksamheten. Sist men inte minst pågår ett strategiarbete mot hösten 2018 för att vara redo 
för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal gällande 2020 och framåt. 

Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 84 249 78 809 130 000 128 018 Frisknärvaro % 84,0 75,0 

Kostnader inkl avskr -83 862 -76 162 -125 900 -125 753 Sjukfrånvaro % 7,0 6,0 

Finansiella poster -668 -507 -860 -753    

Res. efter fin. poster -281 2 140 3 240 1 512    

Investeringar totalt 3 982 920 5 000 4 200    

Räntabilitet, totalt 
kapital% 0,3 2,6 3,4 3,0    

Soliditet % 26,2 32,6 28,4 35,0    
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D och F. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att det känns tryggt att åka med bolaget. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som 
anser att det går snabbt att åka med bolaget. 

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

 98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 
minuter efter hållplatsens tidtabell. 

 99,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 
minuter efter hållplatsens tidtabell. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i 
samband med utvecklingssamtal 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 
sjukdagar/år. 

 Frisknärvaro minst 95,5 % av total arbetstid. 

 Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet 35,0 %. 

 Räntabilitet 3,0 % på totalt kapital. 

 Totala intäkter (exkl. kommunal ram)/total kostnad 50 %. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Kommunens nettokostnad per resa skall med indexstart 
2002 100, 2015 inte överstiga 110. 

 Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för 
effektiviseringsåtgärder. 
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Luleå Renhållning AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Inom affärsområdet verksamhetsavfall ser vi en fortsatt god efterfrågan på bolagets tjänster och 
produkter. Trots minskade volymer i pappershallen på grund av förändrade avtal ser vi ändå 
pappershallen på Storheden som en strategisk och ekonomisk viktig funktion. Styrelsen har via 
ledningens rekommendation beviljat en nyinvestering av en balpress för fyra mkr. 

Inom affärsområdet hushållsavfall arbetar Luleå Renhållning AB vidare med processen att flytta 
återvinningscentralen "Kronan". Den tilldelade marken har blivit föremål för stora protester från 
närboende medborgare, detta kommer troligtvis leda till förseningar i projektet. 

Det ekonomiska utfallet för det andra tertialet visar att vi har goda möjligheter att infria våra budgeterade 
värden, både när det gäller resultat och nyckeltal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 76 259 76 492 120 279 120 279 Frisknärvaro % 81,3 75,0 

Kostnader inkl avskr -69 297 -68 539 -110 593 -110 893 Sjukfrånvaro % 3,1 3,5 

Finansiella poster 29 212 50 300    

Res. efter fin. poster 6 991 8 165 9 736 9 686    

Investeringar totalt 3 795 9 433 14 195 14 195    

Räntabilitet, totalt 
kapital % 5,3  7,0 6,0 6,0    

Soliditet % 35,3  31,3 22,0 22,0    
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Medverka i planeringsarbete för att reservera plats för framtida 
infrastruktur gällande avfallshantering och etablering av 
nya återvinningsstationer. Bolaget arbetar främst med strategier 
inom Program D och F. 

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

 Informera barn i grundskolan om kretslopp och återanvändning 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Planera för ny återvinningscentral som skall ersätta 
återvinningscentral "Kronan" 

 Aktivt deltagande i planeringen av infrastrukturen av 
avfallshantering inom Luleå kommun. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Ta emot utsorterat förpackningsmaterial i anläggningen på 
Storheden. 

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

 Inkomna avvikelser för köpta tjänster tillhörande affärsområde 
hushållsavfall skall registreras och åtgärdas. Återkoppling skall ske 
på kundens begäran. Uppföljning skall ske kvartalsvis. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Att chefer och produktionsledare skall bli mer upplysta om 
jämnställdhets och diskrimineringsfrågor. 

 Ta fram en personalhandbok som skall utgöra stöd för chefer 
och produktionsledare i dagliga frågor. 

 Kompetensutveckla ledare i ledarskap. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Skapa samsyn i företaget med hjälp av värdegrundsarbete. 

 Sjukfrånvaron högst 4,0 % 

 Frisknärvaro lägst 70 %. 

 Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Räntabilitet över tid på minst 6 % på totalt kapital. 

 Soliditeten över tid skall överstiga 22 %. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Införa elektronisk faktura hantering 

 Se över årligen minst två verksamhetsdelar i syfte att optimera 
resurser och kostnadseffektivisera verksamheten. 

 Skapa oss en ekonomisk insikt i var break even är för olika 
utsorteringsmetoder. 
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Luleå Hamn AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Godsomsättningen i hamnen har ökat med cirka 400 000 ton under de första sju månaderna. Denna 
förändring kan tydligt spåras till att SSAB har haft ett stort och långt underhållsstopp i sin verksamhet. 
Detta har i sin tur ökat utskeppningen av järnmalm. I statistiken kan man således även se en minskning 
av skeppningen av de insatsvaror som SSAB använder i sin process. 

Arbetet med att förbereda för den tänkta tjänstekoncessionen pågår. 

Isläget i Bottenviken har historiskt sett varit mycket lindrig. Detta har lett till avsevärt minskade 
driftkostnader för bogserbåtarna. 

Rekrytering och återbesättning av tjänster är avslutad och har gått mycket bra. Framförallt rekrytering av 
personal till bogserbåtarna har varit lättare än förväntat. 

Projekt Malmporten fortgår och en ansökan för delfinansiering av projektering håller på att tas fram. 
Luleå kommun kommer att bidra med den 50-procentiga självfinansieringen som totalt uppgår till 
maximalt 7,5 miljoner kronor. Ansökan skall vara inlämnad under september månad. 

Bolaget kommer under innevarande år inte nå målet om en soliditet om 40 % då lånet om 100 miljoner 
som togs vid bolagiseringen tynger soliditeten. Bolaget arbetar för att långsiktigt nå målet. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 64 485 62 454 97 200 97 200 Frisknärvaro % 85,7 85,0 

Kostnader inkl avskr -56 261 -61 680 -86 950 -89 950 Sjukfrånvaro % 3,6 4,0 

Finansiella poster -728 112 -993 -1 100    

Res. efter fin. poster 7 496 886 9 257 6 150    

Investeringar totalt 2 889 105 239 4 000 6 000    

Räntabilitet, totalt 
kapital% 3,8 0,7 5,0 5,0    

Soliditet % 32,0 25,1 32,0 40,0    
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolagets verksamhetsmål enligt nedan har bäring på program 
"Ledande nordlig region"/Program E och "Resor och transporter"/ 
Program F. 

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

 Erbjuda feriearbete till ungdomar inom bolagets verksamhet 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Ta fram en plan för Luleå Hamns framtida infrastruktur - Luleå 
Hamn 2.0 år 2020 

 Synliggöra Luleå Hamn som en viktig aktör i regionens 
logistiska nav 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Riktad kundenkät till bolagets hyres- och arrendekunder -
 kundnöjdhet ska vara minst 4 på en 6 gradig skala 

 Öka verksamhetens miljömedvetenhet 

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

 Skapa förutsättningar för att mäta effektivitet avseende bolagets 
hyres- och arrendekunder 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %. 

 Frisktal ska vara lägst 85 %. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet 40,0 % 

 Räntabilitet på 5,0 % på totalt kapital. 
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Nordiskt FlygTeknik Centrum AB 

Verksamhetens måluppföljning 

I mars slutade teknikergruppen som bestod av 12 elever. Bolaget har till och med september, när den nya 
teknikerklassen börjat, fått minskade intäkter. Den nya 2-åriga kvalificerade flygtekniker/ 
helikopterutbildningen har startat med 24 studenter i augusti/september. Bolaget har i dagsläget 46 
tekniker, vilket förbättrat ekonomin. Bolaget var den enda helikopterteknikerutbildningen med 
utbildningstillstånd från YH-myndigheten i Sverige i våras när reklam gjordes för utbildningen. I juni fick 
Linköping tillstånd att bedriva helikopterteknikerutbildning med egen finansiering för ett år avYH-
myndigheten. Detta ställde till det vid intagningen genom att ett flertal elever som kommit in hos oss i 
Luleå valde Linköping som för deras del låg närmare geografiskt. Bolagets organisation är anpassad för 
den ökade mängden teknikerelever.  

Alla tillstånd från Transportstyrelsen, YH-myndigheten och Skolverket är i dag klara och inga nya 
ansökningar behöver göras i år. Arbeten med att anskaffa fler praktikplatser på helikopterföretag i Sverige 
och utomlands pågår.  

Kullarna av elever som sökte till gymnasiet var små och svårigheten för gymnasielever att skaffa boende 
har påverkat antagningen till flygmekanikerutbildningen. Endast 16 elever har tagits in på 28 platser. 24 
gymnasieelever gick ut i våras vilket ger en minskning med 8 elever. Detta påverkar ekonomin mycket 
negativt. Extra resurser har tillsatts för gymnasielever som behöver extra stöd 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 14 015 11 767 20 819 21 500 Frisknärvaro % 98,0 95,0 

Kostnader inkl avskr -14 393 -13 197 -21 317 -21 500 Sjukfrånvaro % 2,0 5,0 

Finansiella poster -3 -15 -6     

Res. efter fin. poster -381 -1 445 -504 0    

Investeringar totalt 264 311 300 500    

Räntabilitet, totalt 
kapital% neg neg neg     

Soliditet % 14,0 10,0 14,0     
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Bolaget arbetar med strategier inom främst Program A och E. 

 Erbjuda elever praktik inom och utom Sverige. 

 Tillsammans med branschföretag inom flyget skapa och 
utveckla utbildningar. 

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

 Arbeta med att eleverna ej ska använda alkohol, droger och 
tobak. 

 Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska 
årligen öka. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Rekrytering av elever från hela Sverige och få fler av de 
riksrekryterade eleverna att folkbokföra sig i Luleå. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Utbildning anpassad till efterfrågan. 

 Tillsammans med elevvård/företagshälsa stödja och främja 
elevers hälsa och livsstil. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Kontinuerliga veckomöten med personal. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter. 

 Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och 
möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Soliditet 25,0 %. 

 Räntabilitet, totalt kapital 10,0 %. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska 
kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial. 
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Kronan Exploatering AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Kronan Exploatering AB har Luleå kommuns uppdrag att driva utvecklingen av stadsdelen så att Kronan 
utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel med kvaliteter i form av närhet till både natur och Luleå 
centrum, god service och varierande mötesplatser. 

Arbetet bedrivs i en kommunövergripande projektorganisation och tar sin utgångspunkt i programmen 
och det antagna detaljplaneprogrammet för området. En anpassning av projektorganisationen till den nya 
samhällsbyggnadsprocessen är genomförd. De innebär att de kommunala processerna nu samordnas från 
Projektutvecklingsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bolaget har precis som tidigare ett 
övergripande utvecklingsansvar samt fokus på marknadsföring och införsäljning till byggherrar. För att 
involvera och engagera unga i utvecklingen av stadsdelen har feriearbetande gymnasieungdomar via 
KIA-projektet getts möjlighet att utveckla idéer för innehåll och utformning av Kronans stadsdelspark och 
stadsdelscentrum. 

Vi har sedan årsskiftet två planuppdrag för totalt cirka 350 bostäder i två olika områden, Norra Kronan-
dalen samt del av Lulsundsberget och Stadsdelscentrum. Inledande utredningar är påbörjade och en 
dialog med byggherrar inleddes i februari i syfte att anvisa marken inom dessa områden under 2015. För 
del av Lulsundsberget har mark anvisats för uppförande av 30-40 radhus/kedjehus till Myresjö Mark AB, 
ett bolag inom BWG koncernen. För Norra Kronandalen sker markanvisning under hösten 2015. 

Ett kvalitets- och gestaltningsprogram som kompletterar och fördjupar befintligt detaljplaneprogram 
färdigställs under september. Syftet är att belysa de förutsättningar och kvaliteter som ska vara styrande 
för den fortsatta exploateringen. Inom ramen för programmet genomförs dialog med både allmänhet, 
närboende och verksamma i området. Två dialogmöten har genomförts under april. I september hålls 
andra dialogmötet med byggherrar och en gemensam studieresa genomförs med byggherrar. Hållbar-
hetsarbetet pågår med stöd av HåSta-verktyget men är något försenat jämfört med plan och kommer även 
att belysas som en del i kvalitets- och gestaltningsprogrammet. 

Intresset från byggherrar bedöms vara gott utifrån det antal intresseanmälningar och förslag som 
pågående markanvisningsprocess har genererat. Som en plattform för både bearbetning av byggherrar 
och information till allmänhet har en ny hemsida för stadsdelen publicerats i slutet på april, 
www.kronanlulea.se 

Ekonomisk redovisning  

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv  

Tkr Periodens Samma 
period Prognos Budget    

 resultat föreg. år      

Omsättning 0 2 0 0    

Kostnader inkl avskr -1 665 -999 -3 150 -4 500    

Finansiella poster 0 0 0 0    

Res. efter fin. poster -1 665 -997 -3 150 -4 500    

Investeringar totalt 0 0 0 0    

Räntabilitet, totalt 
kapital % neg neg neg     

Soliditet % 60,0 68,0 62,0     
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Styrkort  

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i 
koncernövergripande samverkan 

 Driva stadsdelsutvecklingen av Kronan i den 
koncernövergripande projektorganisationen där kommunala 
förvaltningar och bolag samt näringsliv, universitet och förenings- 
och kulturliv är involverade. Bolaget arbetar främst med strategier 
inom program A, C och D. 

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

 Genom exjobb och projektarbeten erbjuda studenter och 
gymnasieungdomar att vara medskapande i utvecklingen av 
Kronan. På så sätt stöds strategin ”Alla ungas medskapande” i 
program A. 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Genom våra bolagsövergripande mål för planläggning och 
markanvisningar för minst 200 bostäder under 2015 stöds 
strategierna ”Bästa boendet”, ”Mer stad på samma yta" samt "Liv 
mellan husen" i Program D. 

 Genom vårt bolagsövergripande mål om Kronan som en 
lånsiktigt hållbar stadsdel stöds strategin ”Mer stad på samma yta ”i 
program C, strategierna ”Bästa boendet” och ”Mer stad på samma 
yta” i program D samt strategin "Smarta resor och transporter" i 
program F. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet  Via hemsidan kommunicera vilka målgrupper bolaget finns till 
för och vilken service dessa målgrupper kan förvänta sig. 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Uppdatera och genomföra kompetensutvecklingsplan. 

EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Över tid skall Kronan Exploatering bedrivas så att en 
rörelsemarginal på 10 % kan uppnås. 

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder  För en väl avvägd resursfördelning och en god 
samhällsekonomi för kommunala investeringar på Kronan ska 
utvecklingen drivas i bred samverkan mellan nämnder och bolag 
inom ramen för projektorganisationen. 
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Förslag till justering av kommunbidrag 2015 Bilaga

Helårseffekter (beaktas i Strategisk plan 2016-2018)
Nämnd/förvaltning 2015 2016 2017 2018

KS/Kommunledningsförvaltning
 - Utökad budget för EU-projekt 300 0 0 0

Summa 300 0 0 0
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