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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-02-02

 
2015/142-

Henrik Berg

Information om resultatet från LUPP
Ärendenr 2015/142-00

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen informerar om resultatet från LUPP, Ungdomsstyrelsens 
enkätundersökning. 
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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen
 

Kurser och konferenser
Ärendenr 2015/133-00

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
Kommunakuten Personuppgiftslagen och den nya 

dataskyddsförordningen, inriktning kommunala 
frågor, Stockholm 17 april 2015

3



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström 2014-10-27

Kommunstyrelsen

Projektansökan ”Mötesplats Hertsön” från medel avsatta för 
särskilda folkhälsosatsningar 
Dnr 2014.932-193 

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till projekt ”Mötesplats Hertsön” 
enligt bilaga. Projektet kommer att bedrivas under perioden 150101-161231 och 
finanseras, förutom av folkhälsomedelen,  med medel från 
Arbetsmarknadsförvaltningen och Lulebo som står för lokalhyran. 
Folkhälsomedlen utgör 320 000 kr för år 2015 och 220 000 kr för år 2016.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar. Syftet är att 
prioritera barn och ungas hälsa och att satsningarna kan inrikta sig både på 
livsvillkor och på levnadsvanor. Satsningarna ska bl. a genomföras med ett 
nämndövergripande perspektiv (minst två förvaltningar/bolag i samverkan) utgå 
från hälsofrämjande- och förebyggande arbete samt tidiga insatser för grupper av 
kommuninvånare.  Arbetsmarknadsförvaltningen har i samverkan med Lulebo 
tagit fram ett förslag på projekt som ligger i linje med de kriterier som fastslagits.  

Projektet syftar till att tillhandahålla en mötesplats med aktiviteter för Hertsöbor 
som bidrar till att bryta negativa konsekvenser av att växa upp i ekonomiskt 
utsatta familjer. En öppen mötesplats där barn och unga samt deras familjer kan 
få tillgång till viktig samhällsinformation samt möjlighet att delta i kostnadsfria 
aktiviteter ger möjlighet till att tidigt skola in barn och unga i vikten av 
delaktighet och på sikt öka samhällsengagemanget. En lokal som är öppen både 
dag och kvällstid gör det dessutom tryggare att vistas i centrum.

Beslutsunderlag

Bilaga: Projektdirektiv ”Mötesplats Hertsön” 

Kajsa Pösö
Förvaltningschef, arbetsmarknadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Beredningsgruppen för Folkhälsosatningar
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LULEÅ KOMMUN  PROJEKTBESRKIVNING 1 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström  

Ansökan om folkhälsomedel för

MÖTESPLATS HERTSÖN

Bakgrund
Hertsön är ett områden som Luleå kommun utifrån välfärdsredovisningen 
beslutat lyfta på så många områden som möjligt.  

En levande och aktiv stadsdelskärna med öppna lokaler där barn och unga 
och deras familjer kan samlas kring olika aktiviteter är av stor vikt för att 
utveckla området till en trygg och hälsosam stadsdel. 

I en pågående kartläggning om barnfattigdom i Luleå framhålls att Hertsön 
har dubbelt så hög andel barn i ekonomiskt utsatta familjer än genomsnittet i 
Luleå. Enligt rapporten Barn i ekonomisk utsatthet, Helsingborgs Stad 2013, 
visar barn i dessa familjer följande mönster:

 mindre deltagande i föreningsliv
 sämre fysisk och psykisk hälsa

 
Andra indikatorer som påvisats i andra folkhälsoundersökningar, som en 
följd av ekonomisk utsatthet är lägre utbildningsnivå, lägre 
sysselsättningsgrad, negativ påverkan på levnadsvanor, mindre delaktighet i 
samhällsliv m.m.

Ekonomisk utsatthet är många gånger en situation som överförs mellan 
generationer. Genom att till exempel bryta ett bidragsberoende hos någon 
medlem i en familj förbättras inte bara ekonomin utan det får även till följd 
att man inkluderas i samhället vilket inbegriper barnen. 

Syfte
Projektet Mötesplats Hertsön skall tillhandahålla en mötesplats med 
aktiviteter för boende som syftar till att bryta negativa konsekvenser av att 
växa upp i ekonomiskt utsatta familjer.

Att skapa en öppen mötesplats på där barn och unga samt deras familjer kan 
få tillgång till viktig samhällsinformation samt möjlighet att delta i 
kostnadsfria aktiviteter ger möjlighet till att tidigt skola in barn och unga i 
vikten av delaktighet och på sikt öka samhällsengagemanget. En lokal som är 
öppen både dag och kvällstid gör det tryggare att vistas i centrum.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström

Genomförande:
 Mötesplatsen kommer att bemannas och skötas av personal anställda på 

Arbetsmarknadsförvaltningen samt att arbetssökande har möjlighet att göra 
praktik eller få subventionerade anställningar i verksamheten. För dessa 
anställningar kommer unga samt föräldrar i familjer med försörjningsstöd 
bosatta på Hertsön att prioriteras. Lokalen kan fungera som utgångspunkt för 
dessa och andra arbetsmarknadsanställningar på området Hertsön.
Den redan inarbetade ”Montern” på Hertsön kommer att vara en del av 
projektet  och fungera som ett skyltfönster för mötesplatsen och dess aktiviteter.

 Av personalen som bemannar mötesplatsen kommer man att kunna få service 
i att komma i kontakt med rätt instans hos olika myndigheter, samt att såväl 
polisen, Försäkringskassan. Syfte: Att bli bättre på att nå ekonomiskt utsatta familjer 
med viktig samhällsinformation och underlätta myndighetskontakter. På så sätt 
uppmuntras till ökad inkludering och ökade kunskaper om rättigheter och möjligheter i 
samhället hos såväl barn som unga och deras föräldrar. 

 Förutom detta kommer personal från Arbetsmarknadsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen finnas på plats för att coacha och stödja de boende och visa 
på vägar till arbete och egen försörjning på plats på Hertsön. 
Utbildningsanordnare kan finnas på plats för att presentera och marknadsföra 
sina utbildningar. Syfte: Att bryta utanförskap genom att öka andelen med arbete 
bland de boende samt andelen som slutför gymnasiet och studerar vidare. Genom att 
föräldrar kommer i arbete begränsas risken för att bidragsberoende eller utanförskap förs 
vidare till nästa generation. Genom att visa på möjliga utbildningsvägar och inspirera 
såväl unga som deras föräldrar kan den ekonomiska segregationen på sikt brytas.

 Datorer med internet samt personal som kan hjälpa barn och unga och deras 
föräldrar att hitta samt skriva ut information, en allt viktigare komponent för 
att kunna delta i samhällslivet. Syfte: att undvika elektronisk exkludering samt 
svårigheter att söka relevant information. Tillgång till fri Wi-Fi ger barn och unga i 
ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att kommunicera på andra sätt än att använda 
dyra telefonabonnemang.)

 Studieförbund samt föreningar får tillgång till utbildningslokaler på 
kvällarna. Rädda Barnen och Röda korset kommer till exempel att ha skapande 
verkstäder där de står för materialkostnaderna. Verksamheter som främjar barn 
och ungas hälsa och samhällsinkludering prioriteras. Studieförbunden kan ge 
kurser och studiecirklar utifrån barns och ungas önskemål samt kring 
familjerelaterade ämnen om barns och ungas hälsa, exempelvis hälsosam 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström

matlagning och kosthållning. Syfte: Att öka deltagande i föreningslivet samt 
uppmuntra till studier bland barn unga och föräldrar som föregår som exempel för sina 
barn.

 Vårdcentralen, Ungdomsmottagningen och andra friskvårdsaktörer kommer 
att hålla hälsovällar kring förebyggande friskvård samt informera om vikt av 
kost, sömn, hygien m.m. Drogsamordnare och Öppen ingång kommer hålla 
tematräffar kring risk och missbruk och var man kan vända sig om man 
behöver hjälp. Socialförvaltningen och andra fria föräldragrupper kan hålla 
tematräffar kring ansvarsfullt föräldraskap. Rädda barnen kommer att erbjuda 
familjesamtal och andra stödjande insatser. Syfte: att öka medvetenheten om hälsa 
och friskvård hos barn och unga. Att stödja och medvetandegöra föräldrar att främja 
sina barns hälsa och vikten av att vara goda förebilder.

Barn och unga på Hertsön kommer att ha inflytande i vilka aktiviteter som i 
övrigt kommer att finnas på Möteplatsen. Förutom dessa redan färdiga förslag 
finns det möjlighet för barn och unga samt andra organisationer som verkar för 
målgrupperna att använda lokalen för tillfälliga evenemang, aktiviteter och 
möten vilket uppmuntrar till engagemang och delaktighet.

                  

Avgränsning

Projektet avser att påverka såväl levnadsvillkor som levnadsvanor.  
 Levnadsvillkoren påverkas genom att flera samhällsinsatser 

tillhandahålls på ett lättillgängligt sätt så att det blir lättare att söka 
arbete, ta del av viktig samhällsinformation, delta i föreningsliv och 
studiecirklar och aktiviteter för barn och unga.  Rädda Barnen 
tillhandahåller familjesamtal vilket syftar till att förbättra barns och 
ungas levnadsvillkor. De som befinner sig i ekonomisk utsatthet visas 
på flertalet möjligheter att bryta utanförskap och inkluderas i ett 
aktivt samhällsliv.

 Levnadsvanor påverkas genom att flera olika organisationer 
kommer att använda lokalen för informations- och tematräffar kring 
kost hälsa och hygien. Andra exempel är studieförbund som har 
matlagningskurser för unga kring bra kosthållning. Även tematräffar 
kring risk- och missbruk samt drogrådgivning kommer att förbättra 
hälsa och levnadsvanor hos målgrupperna.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 4 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström

Omfattning
Insatsen är generell och vänder sig till alla Hertsöbor för att inte specifikt 
hänga ut den primära målgruppen som är barn och unga i ekonomisk 
utsatthet samt deras föräldrar. Flera projekt i t.ex Rosengård i Malmö har 
visat att för att uppnå förändring för barn och unga behöver man även stödja 
föräldrarna och visa på vägar till inkludering för hela familjen. 
Aktiviteter som vänder sig till barn och unga med ett tydligt 
samhällsinkluderande och eller hälsoperspektiv kommer dock alltid att 
prioriteras på Mötesplatsen för att nå den specifika målgruppen.

Vi förväntar oss att lokalen används 7 dagar i veckan både dagtid och 
kvällstid för att vara tillgänglig för så många boende som möjligt.

Resultat

 En tryggare och hälsosammare miljö för barn och unga
 Ett levande centrum för både vuxna, barn och unga
 Ökad integration 
 Minskat utanförskap bland barn och unga och deras familjer
 Bryta ekonomiskt utsatthet så att den inte förs vidare till nästa 

generation
 Minska negativa konsekvenser för barn i ekonomiskt utsatta familjer
 Ökat deltagande i föreningsliv och studier
 Lättillgänglig samhällsinformation, hälsoupplysning
 Minskad elektronisk exkludering bland barn och unga
 Minst 4 st Hertsöbor kommer att få en ettårig anställning med att 

utveckla mötesplatsen, Ytterligare ett tiotal kommer att kunna få en 
praktikplats

Socioekonomisk analys
I välfärdsredovisningar och i den pågående kartläggningen om barn och ungdomar i 
utsatta familjer så utmärker sig Hertsön inte bara för att det finns fler barn i ekonomisk 
utsatthet utan även att det finns fler hushåll som uppbär försörjningsstöd.

 Kan då en satsning på en mötesplats som denna bidra till en ökad delaktighet och 
bryta mark för nya möten mellan boenden på Hertsön och myndigheter så är 
insatsen inte stor. 

 Kan den med sin placering mitt i centrum på Hertsön bidra till trygghet och 
mindre förstörelse så finns det pengar att tjäna. 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 5 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström

 Kan den dessutom kanske motverka att en ung människa varje 
år hamnar i ett utanförskap så kommer samhället göra en rejäl 
ekonomisk vinst. För över 12 procent av varje årskull hamnar i ett 
utanförskap. Prislappen för ett utanförskap i lidande och välfärdskostnader 
såsom sjukvård, rehabilitering och kanske även i värsta fall insatser från 
rättsväsendet är enormt höga.

Ett projekt som detta är en socioekonomisk investering i människor boende 
på Hertsön där vi från kommunen och Lulebo kan satsa lite pengar för att få 
igen det mångfalt andra ändan.

Tidsplan
Projekttid 1 januari 2015-31 december 2016

Aktivitetsplan
Utforma lokal 2015-01-01
Anställa personal 2015-01-31
Marknadsföring 2015-01-01--2015-12-31
Bedriva verksamhet 2015-02-01 –tills vidare
Rapportering + slutrapport 2015-06-01, 2015-12-31, 

2016-12-31
Löpande utvärdering 2015-06-01—2016-12-31

Intressenter
 Luleå kommuns förvaltningar bl.a.

- Samhällsbyggnadskontoret
- Socialförvaltningen

 Föreningar
-Rädda Barnen
-Röda Korset
-ABF
-Unga Örnar
-Hertsöteatern
-Hyresgästföreningen

 Myndigheter
-Arbetsförmedlingen
-Försäkringskassan
-Polisen
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 6 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström

Framgångskriterier
En framgångsfaktor är att flera olika åldersgrupper och nationaliteter kan 
mötas såväl dag som kvällstid. En annan framgångsfaktor är att målgruppen 
kan vara med och påverka verksamhetens innehåll. 
Myndigheter kommer ut till en neutral mötesplats i bostadsområdet och 
möter individer som annars har svag förankring i samhällslivet och inte 
självmant tar kontakt. Inkludering och samhällsengagemang är en av de 
starkaste indikatorerna på bättre hälsotal.

Rapportering och utvärdering
Rapportering sker årsvis av projektledare till styrgrupp som rapporterar till 
finansiär. Slutrapport projektledare.
Enkäter + medborgarenkäten.

Samverkande parter i projektet
Lulebo, Arbetsmarknadsförvaltningen

Organisation:
Styrgrupp: Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen, områdeschef 
Lulebo, Representanter Samhällsbyggnadskontoret och övriga intressenter

Referensgrupp: Projektledare och representanter från målgrupp och 
intressenter.

Budget och finansiering:
Egen finansiering: År 1 År 2
Hyreskostnader 135 000 140 000
Löner 165 000+125 000=

290 000
300 000

Totalt eget 400 000 440 000

Sökta medel:
Initiala 
investeringar/material
marknasförning etc.

100 000 0

Löner: 2 personer 
subventionerad 
anställning

160 000 160 000

Driftskostnader 60 000 60 000
Totalt sökta medel: 320 000 220  000
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 7 (7)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Sandström

Fortsatt finansiering:
Det stora antalet intressenter borgar för att om projektet faller väl ut finns 
starka incitament för fortsatt finansiering. Lulebo har ett stort intresse i att 
området uppfattas som tryggt och attraktivt med ett levande centrum och 
mindre skadegörelse. Föreningarna har ett intresse av att bedriva verksamhet 
i lokaler man kan dela med andra för att inte själva stå med lokalkostnad och 
hyra för lokaler som de inte nyttjar på heltid. Arbetsmarknadsförvaltningen 
har intresse av att ha personer boende på Herstön, gärna unga 
arbetssökande, som kan praktisera eller ha subventionerade anställningar för 
skötsel och öppethållande av lokalen. Det finns ett stort samhällsintresse att 
bedriva verksamheter som ger samhällsservice och ett lättillgängligt 
föreningsliv som stödjer och fostrar barn och unga att bli engagerade i 
samhällsfrågor och aktivt påverka sin egen situation.
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden 2014-09-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 166

Yttrande angående motion om etikombud
Dnr 2014.348-70

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
 

1. avslå förslaget om att införa etiska ombud inom vård- och omsorg
2. hänvisa till det kontinuerligt pågående värdegrundsarbetet inom 

förvaltningen där cheferna är värdegrundsbärare och har huvudansvaret 
för arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion att Luleå Kommun ser över 
möjligheten att inför etiska ombud inom vård- och omsorg. Enligt motionen 
skulle etiska ombud bidra till att höja kvalitén samt levandegöra 
värdegrundsarbetet i verksamheterna.

En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund 
för verksamheten. Det är av yttersta vikt att alla anställda inom förvaltningen 
känner till och arbetar i enlighet med antagen värdegrund. 
Socialförvaltningen har sedan 2006 bedrivit ett aktivt arbete för att 
värdegrunden skall genomsyra hela organisationen.

I socialnämndens äldrestrategi anges det nära ledarskapet vara en väg till 
framgång. I det nära ledarskapet ingår, som en naturlig del, regelbundna 
kontakter med brukare och medarbetare och här finns möjlighet att vara en 
god förebild och värdegrundsbärare. Inom socialförvaltningen har därför 
chefen fått huvudansvaret för att driva det kontinuerliga värdegrundsarbetet 
ute i verksamheterna.

Beskrivning av ärendet

En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund 
för verksamheten. Det är av yttersta vikt att alla anställda inom förvaltningen 
känner till och arbetar i enlighet med antagen värdegrund. 
Socialförvaltningen har sedan 2006 bedrivit ett aktivt arbete för att 
värdegrunden skall genomsyra hela organisationen. 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämden 2014-09-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 166 forts.

Den kommunövergripande värdegrunden, med ledorden engagemang, 
ansvarstagande och kvalitet antogs 2010. Äldreomsorgens nationella 
värdegrund infördes i Socialtjänstlagen 2011. 

Inom socialförvaltningen har huvudansvaret för det kontinuerliga 
värdegrundsarbetet lagts på chefsnivå. Hösten 2013 utarbetades ”Vägledning 
värdegrund” ett introduktions och arbetsmaterial för socialförvaltningens 
samlade värdegrund. Då introducerades också en bild som tydliggör de tre 
värdegrunderna som berör förvaltningens verksamhetsområden.  Samtliga 
chefer inbjöds till en utbildningsdag med föreläsning och exempel på hur de 
tillsammans med personalgrupperna kan arbeta vidare med materialet.

Arbetet inom socialtjänsten styrs av lagar och förordningar och anställda har 
ett stort ansvar för att brukaren skall känna sig respekterad trots att brukaren 
ofta står i beroendeställning. I socialnämndens äldrestrategi anges det nära 
ledarskapet som en väg till framgång. I det nära ledarskapet ingår, som en 
naturlig del, regelbundna kontakter med brukare, närstående och 
medarbetare. Här finns möjlighet att vara en god förebild och 
värdegrundsbärare. Chefen har en mycket viktig roll i att hålla 
värdegrunden levande i det dagliga arbetet genom att lyfta svåra etiska 
frågor och diskutera dem tillsammans med personalen.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar:
1. avslå förslaget om att införa etiska ombud inom vård- och omsorg
2. hänvisa till det kontinuerligt pågående värdegrundsarbetet inom 

förvaltningen där cheferna är värdegrundsbärare och har huvudansvaret 
för arbetet.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2014-09-10 föreslå socialnämnden besluta
 
3. avslå förslaget om att införa etiska ombud inom vård- och omsorg
4. hänvisa till det kontinuerligt pågående värdegrundsarbetet inom 

förvaltningen där cheferna är värdegrundsbärare och har huvudansvaret 
för arbetet.

Sammanträdet

Förvaltningen föredrar ärendet. 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämden 2014-09-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 166 forts.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 Vägledning värdegrund, Introduktion och arbetsmaterial för 

  socialförvaltningens samlade värdegrund. Se bifogad pdf.

 Motion om etikombud (Bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

16



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet 2014-12-04
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 25

Motion om etikombud. Yttrande

Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar rekommendera kommunstyrelsen att 
avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet
Folkpartiet liberalerna föreslår i motion att Luleå kommun ser över 
möjligheten att införa etiska ombud inom vård- och omsorg. Enligt motionen 
skulle etiska ombud bidra till att höja kvalitén samt levandegöra 
värdegrundsarbetet i verksamheterna.

Yttrande
Alla anställda inom Luleå kommun ska ha Luleå kommuns värdegrund som 
bas för sitt arbete. Frågor rörande etik och värdegrund ska diskuteras 
fortlöpande i verksamheten och vara en naturlig del i arbetet.
Cheferna är nyckelpersoner när det gäller att implementera värdegrunden i 
det dagliga arbetet. Vårdutbildningen har också en viktig roll när det gäller 
att ta upp frågor rörande värdegrund och etik i utbildningen.

KPR anser inte att det finns anledning att inrätta ett särskilt etiskt ombud och 
föreslår därför att kommunstyrelsen avslår motionen. 

Beslutsunderlag
Motion om etikombud

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2014-12-16

Remiss ”Inriktning 2015-2018”

Under 2014 har Kommunförbundet Norrbotten lånat in David Sundström 
från Piteå kommun för att genomföra framtidsutredningen 
”Kommunförbundet 2015”. Syftet var att utreda på vilket sätt förbundet 
och medlemmarnas gemensamma arbete kan/bör utvecklas under den 
kommande mandatperioden. Utredningen presenterades för styrelsen 2014-
09-18. 

Parallellt med Davids utredning har kansliet arbetat med ”Inriktning 2015-
2018” som är en konkretisering av de slutsatser utredningen kommit fram 
till. 

Styrelsen har behandlat ”Inriktningen” vid tre tillfällen under året, 09-18, 
10-23 och 12-04. Inriktningen diskuterades också under länsträffen för 
kommunalråd och kommunchefer i Haparanda 11-13–14. Utöver det har 
Inriktningsdokumentet kommunicerats vid flera nätverksträffar för bland 
andra kommun-, personal- och ekonomichefer. Synpunkter som 
framkommit har efter hand inarbetats i dokumentet och 2014-12-04 
redovisades det slutgiltiga förslaget för Kommunförbundet Norrbottens 
styrelse som beslutade:

Att anta ”Inriktning 2015 – 2018” som eget förslag 

Att inhämta medlemskommunernas synpunkter på förslaget innan det 
överlämnas till Förbundsfullmäktige 2015-04-23 för beslut

Styrelsen ska under sammanträdet, 2015-03-05, bland annat bereda 
ärenden inför Förbundsfullmäktiges sammanträde, ett av dessa ärenden är 
”Inriktning 2015-2018”. Det innebär att synpunkter från 
medlemskommunerna ska ha inkommit senast 2015-02-27. 

Förslaget innebär sammanfattningsvis ett påtagligt närmare samarbete 
mellan förbundet och medlemmarna. Parterna får bland annat ett 
ömsesidigt ansvar för att genomföra och följa upp åtaganden enligt de 
övergripande målen. 
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Inriktning 2015-2018

Inledning
Föreliggande dokument syftar till att ange inriktningen för förbundets verksamhet under 
mandatperioden. Dokumentet omfattar en omvärldsbeskrivning, förbundets uppdrag och 
verksamhetsidé samt övergripande mål och strategiska verksamhetsområden för 2015-2018.

Inriktningen ska årligen omsättas till Verksamhetsplan och budget samt föreläggas styrelsen och 
förbundsfullmäktige för beslut. Inom ramen för denna process omprövas vid behov gjorda 
prioriteringar.

Efter att styrelsen i december beslutat om dokumentet ska det remitteras till samtliga medlemmars 
fullmäktige för beslut.

Kommunförbundet Norrbottens omvärld består naturligt av Sverige och EU, men också av regionen 
Norrbotten. Ett flertal regionala styrdokument, som även Kommunförbundet antagit (RUS, Regional 
Digital Agenda, Regional överenskommelse om samverkan för nyanlända invandrares etablering i 
Norrbottens län, Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016, m fl), gör egna 
utblickar. För den kompetta bilden av förbundets åtaganden hänvisas även till dessa.

Erfarenheter från föregående mandatperiod, konfirmerade i utredningen Kommunförbundet 2015, 
visar på att kommunförbundet bland annat behöver förtydliga sin roll och sitt mandat mot såväl 
regionala som lokala aktörer. Kommunerna behöver också bli påtagligt mer engagerade i förbundets 
omfattande verksamhet. 

Omvärldsbeskrivning
Omvärldsbeskrivningen utgår ifrån de mest centrala trenderna för det gemensamma 
kommunalregionala arbetet då frågorna dels är specifika för Norrbotten, dels påverkar 
kommunernas möjligheter att utvecklas under de nästkommande fyra åren.

Tillståndet i länet 
Norrbotten har kommuner med olika egenskaper och förutsättningar. Här finns inlands-, fjäll och 
kustkommuner. Länet utgör en fjärdedel av Sveriges yta men endast 2,6 procent av invånarna bor 
här. Norrbotten är det enda län i Sverige som har landgräns mot två andra nationer, Finland och 
Norge. Stora delar av de nationella naturtillgångarna som mineraler, skog och vattenkraft återfinns i 
Norrbotten och utgör en stor del av regionens bruttoregionprodukt (BRP).

Norrbotten är en av EU:s mest glesbefolkade regioner och präglas av långa avstånd mellan orterna. 
Kuststråket är den tätast befolkade delen av länet där befolkningsstrukturen är jämförbar med södra 
Sverige. Inlandet har en större gleshet i befolkningen och präglas av både mindre tätorter och 
glesbygder. 
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Norrbottens näringslivsstruktur präglas av en historiskt stark bas- och tillverkningsindustri, en 
offentlig sektor som oftast är den största arbetsgivaren i enskilda kommuner och växande 
tjänstenäringar. Flera av länets kommuner har en högre sysselsättningsgrad än riket i genomsnitt. 
(Regionalt serviceprogram 2014-2018. Länsstyrelsen Norrbotten, sid 7)

Norrbotten är inne i en expansiv period som ställer krav på kommunernas verksamheter inom miljö-, 
samhälls- och näringslivsområdet. Befolkningen ökar något, trots att födelsetalet är negativt i de 
flesta kommuner (utom Luleå och Kiruna). Drivkraften bakom befolkningsökningen är en ökad 
inflyttning både från utlandet och från övriga Sverige. Enligt målsättningar i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) ska inflyttningen uppgå till minst 8000 personer per år och 
flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 500 personer, vilket uppfylldes 2013 (SCB). 

Norrbotten har hög tillväxt, enligt de senaste BRP-siffrorna placerar sig länet som nummer två, strax 
efter Stockholms län. Näringslivet och framför allt gruv- och mineralnäringen investerar fortsatt 
kraftfullt i länet. De stora företagens investeringar ger framtidstro för underentreprenörer att 
anställa och expandera. Sysselsättningen har sammantaget ökat med ca 550 personer, samtidigt som 
arbetslösenheten minskat under 2013.

Bristen på kompetens, bostäder och näringslivslokaler är en hämmande faktor för tillväxt och 
inflyttning av nya medborgare. (Länsstyrelsens årsredovisning 2013)

Kommunalt självstyre 
Det är Kommunförbundet Norrbottens huvuduppdrag att bevaka och stärka det kommunala 
självstyret (portalparagraf i förbundets stadgar). 

De två grundläggande värdena bakom självstyret utrycks ofta som demokrati och effektivitet. Med 
demokrati menas att den kommunala självstyrelsen skapar förutsättningar att fostra demokratiskt 
medvetna invånare genom att beslut och beslutsfattare finns nära medborgaren. 

Med effektivitetsvärden menas att den kommunala självstyrelsen ger förutsättningar för större 
flexibilitet och bättre anpassningsförmåga. För att det ska gälla framhålls ofta vikten av att 
kommuner och landsting har frihet på det organisatoriska och personella området. Andra argument 
har varit att kommunerna, genom att göra olika kan lära sig av varandra. 

Vid inskränkning från staten av det kommunala självstyret lyfts ofta argument som rättsäkerhet, 
likvärdighet och samhällsekonomisk stabilitet. 

Minskat självstyre
De senaste två decennierna har inneburit regleringar som påverkat det kommunala självstyret 
negativt.  Allt sedan kommunalt självstyre blev inskrivet i regeringsformen har det varit föremål för 
politisk debatt och områden som redan är reglerade av staten har varit extra utsatt för en ökad 
statlig styrning. I de fall där riksdagen prövat om reformer påverkat kommunalt självstyre har 
riksdagen alltid låtit de nationella intressena väga tyngre än effekterna av ett minskat kommunalt 
självstyre

Påverkan på den kommunala självstyrelsen i framtiden?
Kommunfullmäktiges möjlighet att fatta beslut påverkas av statens sätt att se på de fyra argument 
som tidigare lyfts upp i detta avsnitt. Främst är det rättssäkerhet och inte minst likställighet som kan 
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diskuteras. Är det rimligt att i ett land med olika förutsättningar anta att alla offentlig service ska vara 
likställd? Ett huvudargument för att ha ett starkt kommunalt självstyre är att förutsättningarna för 
utveckling är olika och således bör lösningarna också vara olika. Därför är det inte troligt att likställt, i 
betydelsen likadant är rimligt. Det är en inställning som också för stöd i forskning. 

Individens ökade makt att välja och välja bort har också minskat möjligheterna för 
kommunfullmäktige att bestämma, även den rättigheten har ökat under de senaste åren. Ett 
exempel finns inom skolans område där kraven på kommunerna att säkerställa individuell skolgång 
ökat (Myndigheten för skolutveckling). 

Kommunförbundet Norrbotten kan möta hotet mot det lokala självstyret genom att nyttja och visa 
på de fördelar som en stark kommunal sektor utgör. Dessa fördelar sammanfattas ovan som 
demokrati och effektivitet. De norrbottniska kommunerna har vidare ett behov av att öka sin 
effektivitet för att kunna möta andra utmaningar som länet står inför, bland annat demografi och 
urbanisering.

Demografiutveckling
Demografi handlar om befolkningens sammansättning baserat på ålder, kön, födelsetal, dödstal och 
migration. Globaliseringsrådet konstaterar i sin första rapport:

”Livslängden i världens låg- och medelinkomstländer har ökat med fem månader varje år under 
denna tid (sedan 1960). Människor har kunnat fira varje födelsedag med att bara ha närmat sig 
döden med ett drygt halvår. Det finns nu 450 000 människor som är äldre än 100 år på vår jord, en 
tiofaldig ökning på 40 år”. Den utvecklingen, om än inte lika kraftig, har också funnits i västvärlden 
och i Sverige.

Nordregio har publicerat en rapport som väger samman indikatorer som födelsetal, dödlighet, 
nettomigration, åldersfördelning och könsfördelning. Norrbotten har den tuffaste utmaningen av alla 
län i Sverige och är bland topp fem i norden. Av drygt 100 000 yrkesverksamma norrbottningar 
förväntas nästan 50 000 personer gå i pension under de kommande tio åren. Motsvarande siffra för 
tillträdande ungdomar är 30 000 personer. Under tio år, allt annat lika, kommer alltså 
arbetsmarknaden att minska med 20 procent.

Regionförstoring
Regionförstoring är en direkt effekt av en individualiseringstrend och den ökande rörligheten. I 
början av 1950-talet motsvarade det sammantagna dagliga resandet ca 10 km/dag och invånare. 
Motsvarande värde idag uppskattas till cirka 50 km/dag och invånare. En stor del av denna ökning 
beror på arbetspendling. Detta har också inneburit att antalet lokala arbetsmarknader minskat 
gradvis sedan 1970 då det fanns 187 stycken till år 2008 då motsvarande siffra var 75 stycken.

Begreppet ”tunna regioner” indikerar att det i det tysta pågår en ny kommunreform i Sverige. Antalet 
kommunalförbund har ökat från cirka 30 till knappt 100 stycken på 17 år. Kommuner deltar 
dessutom i ökande grad i andra samverkansorgan än kommunalförbund. Den stora skillnaden mellan 
dagens kommunreform och de som tidigare genomförts är att staten inte längre bryr sig i hur 
kommungränsen ska dras, istället överlåts detta ansvar på kommunerna som i sin dagliga praktik 
ändrar gränsdragningarna. Även målet med reformen är annorlunda. Tidigare var stabila 
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administrativa gränser och starka kommuner målet. Idag eftersträvas en ökad möjlighet att anpassa 
lokalstyrets geografi efter behov.  I praktiken innebär det att kommunerna blivit ”rumsligt” flexibla. 

Mycket talar för att länet under den kommande mandatperioden får bilda en ”Regionkommun” vilket 
innebär att länets kommuner befinner sig mitt i denna ”regionaliserings- och kommunreformstrend” 
vilket i sig ställer krav på ökad samverkan. Det finns förutsättningar för ett ökat samarbete och 
kommunförbundet har som målsättning att bistå kommunerna i detta arbete. 

Urbanisering
Sverige är det land i EU som har den största urbaniseringstakten. Förklaringen till att Sverige avviker 
från EU är att Sverige på kort tid genomfört en strukturomvandling från industri till 
postindustrisamhälle.

Storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har en befolkningstillväxt som är tre gånger 
större än EU-snittet. Samtidigt tappar majoriteten av svenska kommuner och tätorter i folkmängd. 
Historiskt sett brukar urbaniseringstrender sträcka sig över 40 år för att sedan avta. Den nuvarande 
urbaniseringstrenden påbörjades under 70-talet och är således idag ca 40 år.

Norrbottens kommuner behöver möta den demografiska situationen genom samverkans- och 
effektivitetshöjande åtgärder (som poängterats tidigare) men kommunerna behöver också växa i 
antal invånare, inte minst finns en efterfrågan från arbetsmarknaden som måste tillmötesgås. En 
ökad attraktion innefattar såväl mjuka värden, som god service och vackra vyer som hårda värden, 
som tillgång till bostäder.

Finansiering av offentlig sektor
En effekt av ovanstående trender är ett framtida ökat tryck på offentlig sektor. En minskande 
arbetsför befolkning och ett ökat antal äldre sätter i sig press på kommunens kostnader. Men det 
påverkar också de kommunala intäkterna genom att inkomsten går ner bland de äldre. Det finns 
beräkningar från Långtidsutredningen som visar på att en svensk genomsnittlig kommun kommer att 
klara kostnaden för den ökande andelen äldre genom att antalet yngre går ner.

Norrbotten har en mer bekymmersam demografisk situation är en genomsnittlig svensk kommun, 
och har därför inte lika fördelaktiga förutsättningar som genomsnittskommunen vad gäller såväl 
intäkter i form av skatter som utgifter.

Sammanfattning
Kommunernas och därmed den lokala demokratins möjligheter att verka och påverka medborgarnas 
vardag har försvagats under de senaste decennierna. Individualiseringen har ökat, och makt har 
flyttats från andra nivåer till individen. Vidare har EUs införande av subsidaritetsprincipen i stor 
utsträckning handlat om att stärka regionernas Europa. Skapandet av regioner i Sverige har flyttat 
makt till regionerna inom fler politiska sakområden än hälso- och sjukvård. Om/när/inför att Region 
Norrbotten bildas krävs sannolikt en förnyad analys av konsekvenser för Kommunförbundet 
Norrbotten och kommunerna.

Statens metoder för styrning såsom rättighetslagstiftningar istället för ramlagstiftning, försvagningen 
av det kommunala självstyret till förmån för likställighet och det nationella intresset samt mer riktade 
statsbidrag har inneburit en urholkning av den lokala demokratins makt och möjligheter samtidigt 
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som det gynnat samverkan och samarbete. Utvecklingen av den lokala demokratin och inte minst 
försvaret av kommunalt självstyre är centralt för såväl kommunförbundets som kommunernas 
verksamhet. 

Den demografiska utvecklingen i Norrbotten är påtagligt sämre än i resten av riket. Effekten för 
Norrbotten och dess kommuner är en minskad arbetsför befolkning med arbetskraftsbrist och 
svårigheter att finansiera den offentliga sektorn som klara effekter. Kommunerna måste påbörja och 
utveckla ett närmare samarbete dels för att minska effekterna av kompetenstapp och 
rekryteringssvårigheter för att klara lagstadgad verksamhet, effektivisera och öka kvalitén i 
verksamhet. 

Människors rörlighet har ökat samtidigt som Sverige snabbt har genomfört en omstrukturering från 
industri till tjänsteindustrier. Detta har gjort att Sverige har en hög grad av urbanisering, något som 
drabbat landsbygd hårt. Norrbotten som till stor del består av landsbygd och mindre städer har haft 
svårigheter att öka i invånarantal.  

Samtidigt har flera kommuner en hög tillväxt och efterfrågan på arbetskraft är stor. Ett expansivt 
näringsliv är beroende av ett attraktivt samhälle med god kommunal service, bostäder, bra 
infrastruktur samt handel där människor vill leva och verka. En minskad befolkning tillsammans med 
demografin är för alla kommuner i länet centrala utmaningar att vägas emot behov av arbetskraft, 
bostäder och en ökad attraktionskraft för såväl stad som land.

Kommunförbundet Norrbottens medlemmar har en större utmaning än genomsnittskommunen i 
Sverige och behöver därför också söka såväl gemensamma som egna lösningar på problemen. Dessa 
lösningar, som effektivitetshöjning, samverkan och ökad attraktionskraft för såväl orten som 
arbetsgivaren bör utgöra grund för Kommunförbundet Norrbottens övergripande mål inför de 
kommande fyra åren. 

Uppdraget
Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 
kommuner. Förbundets grunduppdrag är att i nära samarbete med medlemmarna, organisera, driva 
och utveckla arenor och nätverk för dialog och kunskapsutveckling. Härvid ska förbundet:

 Tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och samarbete för 
att utveckla verksamheterna och stärka det kommunala självstyret.

 Ena kommunernas röster och företräda dem vid regionala-, nationella- och internationella forum 
och i överläggningar/förhandlingar med Norrbottens läns landsting (Region Norrbotten).

 Genom omvärlds- och intressebevakning informera om och initiera gemensamma 
aktiviteter/insatser inom kommunalregionala frågor/områden.

  Skapa mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till 
erfarenhetsutbyte samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

 Förestå och vidareutveckla MediaCenter Norrbotten 
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Verksamhetsidé
Kommunförbundet Norrbotten ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat 
beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en 
positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv. 

Övergripande mål och strategier
Ö 1: Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internationellt

Detta ska uppnås genom att förbundet: 

• Utvecklar dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med 
riksdagspolitiker, med den framtida Region Norrbotten m fl 

• Tillhandahåller kontinuerlig kunskapsutveckling

Genom att kommunerna:

• Aktivt medverkar på olika arenor som förbundets representant (t e x Europaforum Norra Sverige, 
Samverkansberedningen och Tillväxtberedningen)

• Utvecklar den interna dialogen kring de gemensamma kommunalregionala frågorna och därmed 
bidra till ett mer dynamiskt samarbete

Ö 2: Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och 
beprövad erfarenhet 

Detta ska uppnås genom att förbundet: 

 fungerar som förmedlande länk mellan kommunerna och universiteten och andra 
kunskapsmiljöer i regionen och landet

 utvecklar rollen att vara ett nav i en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning inom och mellan de kommunala verksamheterna i länet

 erbjuder, både fysiskt och webbaserat, föreläsningar, seminarier, workshops och andra former 
för kunskapsbildning och kunskapsspridning 

 erbjuder metodstöd, konsultation och handledning av forsknings- och utvecklingsarbeten och 
utvärderingar   

Genom att kommunerna:

 Utvecklar sin interna kompetens att efterfråga och använda forskningsbaserad kunskap samt 
skapar förutsättningar för systematisk kunskapsutveckling och lärande i enlighet med en 
evidensbaserad praktik, d v s baserat på en sammanvägning av vetenskaplig kunskap, 
beprövad erfarenhet och medborgarnas önskemål"   

Ö 3: Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen.
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Detta ska uppnås genom att förbundet: 

 Följer och stödjer det samarbete som sker inomregionalt inom utbildningsområdet
 Bidrar till kompetensutveckling och ett utvecklat samarbete inom utbildningsområdet
 Omvärldsbevakar, informerar, ger kunskap samt initierar samarbeten inom 

introduktionsinsatserna och inom integrationsområdet i sin helhet
 Bidrar till att kommunernas attraktivitet som arbetsgivare ökar, genom att bland annat ta del av 

och ”regionalisera” SKL,s satsning på kommunerna som ”attraktiva arbetsgivare”

Genom att kommunerna:

 Delger kommunvisa kompetensförsörjningsplaner
 Utvecklar samarbetet inom utbildningsområdet med målet att det på sikt (år 2020) får vara högst 

10 % av 18-24-åringarna  som inte avslutat gymnasiestudierna eller fortsatt sina studier samt att 
andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning uppgår till minst 45 %

Ö 4: Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande 
av resurser för bättre samhällsservice.

Detta ska uppnås genom att förbundet: 

 Aktivt och systematiskt driver, utvecklar och stödjer samtal mellan medlemmarna med 
målsättningen att nå samsyn och samförstånd kring vad, hur och vilka som ska delta i olika 
samarbeten, hur de gemensamägda bolagen ska styras, utvecklingsarbeten inom ramen för 
eNämnden mm

 Deltar på andra kommunala samverkansarenor och utgör bryggan mellan olika kommuners 
engagemang för att öka samverkan med varandra

Genom att kommunerna:

 Väcker och driver mellankommunala samarbeten
 Bjuder in kommunförbundet som observatör i dessa forum för samarbete

Ö 5: Öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och 
beslutsfattare

Detta ska uppnås genom att förbundet: 

 Stödjer implementeringen av intentionerna i Regional Digital Agenda, Strategin för eSamhället 
och andra nationella strategier för e-utveckling. Därvid ska förbundet bland annat arbeta för en 
sammanhållen IT-strategi för kommunala verksamheter .

 Samordnar aktiviteter med eNämnden, IT Norrbotten och andra aktörer inom sakområdet

Genom att kommunerna:

 Implementerar intentionerna i Regional Digital Agenda och Strategin för eSamhället 
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Ö 6: Verka för ökad jämställdhet i kommunerna 

Detta ska uppnås genom att förbundet: 

 Omvärldsbevakar, samordnar nätverk och genomförs utbildningar för att stödja 
implementeringen av principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, 
främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions).

 Synliggör de nationella politiska målen och de regionala strategierna och programmen för att 
få genomslag för arbetet

Genom att kommunerna:

 Implementerar principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, 
främst CEMR- deklarationen

 Följer förbundets rekommendationer för implementering och uppföljning av 
jämställdhetsarbetet

Strategiska områden
Ovanstående inriktning och övergripande mål ska förverkligas genom ett samlat och processinriktat 
arbetssätt med medlemmarna inom nedanstående områden:

 Hållbar tillväxt och utveckling
 Socialtjänst
 Barn och utbildning
 Miljö- och samhällsbyggnad
 FoUI Norrbotten

Det finns, utöver de strategiska områdena, ett antal sakområden som är speciellt betydelsefulla där 
Kommunförbundet Norrbotten ska vara en aktör på regional nivå. Kultur, folkhälsa och samverkan 
mot våld är exempel på sakområden där förbundet kan bidra påtagligt genom att samordna insatser 
och företräda kommunerna. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund 2015-01-26

Kommunstyrelsen

Remiss Inriktning 2015 – 2018 för Kommunförbundet 
Norrbotten
Dnr 14/44-10

Samhällsutvecklingskontorets och Tillväxtkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lämna nedan-
stående skrivning som svar på remissen.

Sammanfattning av ärendet

Dokumentet ”Inriktning 2015-2018” syftar till att ange inriktningen för Kommun-
förbundet Norrbottens verksamhet under mandatperioden. Dokumentet omfat-
tar en omvärldsbeskrivning, förbundets uppdrag och verksamhetsidé samt över-
gripande mål och strategiska verksamhetsområden för 2015-2018.

Kommunförbundets styrelse beslutade i december att dokumentet ska remitteras 
till samtliga medlemmars fullmäktige för beslut.

Inriktningen i förslaget är:

 Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och 
internationellt

 Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av veten-
skaplig kunskap och beprövad erfarenhet 

 Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetens-
försörjningen.

 Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och 
gemensamt nyttjande av resurser för bättre samhällsservice.

 Verka för ökad jämställdhet i kommunerna 
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Luleå kommuns synpunkter

Luleå kommun stödjer föreslagen inriktning för mandatperioden 2015-2018. Den 
föreslagna arbetsformen ligger i linje med tankarna i Luleå kommuns översikts-
plan och det skapar förutsättningar för kommunerna att via sitt gemensamma 
förbund driva prioriterade frågor för kommunernas och regionens bästa.

Förslaget bör dock kompletteras med en punkt som tydliggör kommun-
förbundets roll för att fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet – 
”Förbundet avsätter resurser för att erbjuda tjänstemannastöd på olika arenor 
(t ex Europaforum Norra Sverige, Samverkansberedningen och Tillväxtbered-
ningen).”

Vidare bör förslaget kompletteras med en punkt som öppnar för Kommun-
förbundet att ha resurser för att fungera som projektledare i prioriterade gemen-
samma utvecklingsfrågor för Norrbotten.

Vi saknar också en skrivning om vilka områden och frågor som bör prioriteras 
och förutsätter att det i de kommande verksamhetsplanerna blir tydligt. Vi sak-
nar konkreta formuleringar om hur Kommunförbundet kan stödja kommunerna 
inom exempelvis de viktiga områdena folkhälsa, miljö och infrastruktur. Alla 
dessa områden är mycket aktuella och viktiga för en positiv och hållbar tillväxt i 
Norrbotten och bör ha en särskild plats i Kommunförbundets arbete under 
mandatperioden.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Anna Degerman
Chef Tillväxtkontoret

Beslutet skickas till

Kommunförbundet Norrbotten
Samhällsutvecklingskontoret
Tillväxtkontoret
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Räddningstjänsten
Urban Rönnbäck 2015-02-03

Inrättande av tjänsteman i beredskap (TiB)
Dnr 

Räddningstjänstens förslag till beslut

1. Inrätta tjänsteman i beredskap från och med hösten 2015 och beräknad kostnad för 
året, 200 000 kronor, tas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

2. TiB funktionen ska i första hand omfatta alla förvaltningar och frågan om även 
kommunala bolag ska omfattas tas upp till diskussion.

3. För 2016 och framåt tas 550 000 kronor per år upp i strategisk plan och budgeteras 
2016-2017.

4. Utvärdera funktionen efter två år.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören har uppdragit till säkerhetschefen att belysa frågan och komma med 
förslag om Luleå kommun ska inrätta funktion som tjänsteman i beredskap (TiB). TiB-
funktion finns i alla statliga myndigheter, landsting, större företag och i allt fler kommuner. 
TiB i Luleå ska bestå av 8-10 tjänstemän som har beredskap dygnet runt veckovis i ett 
rullande schema. 

TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisationen eller 
stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av mindre allvarlig karaktär 
ska hanteras av den ordinarie organisationen, men TiB kan svara för samordningsuppgifter 
och information till kommunledning och andra berörda myndigheter. Ärendet har 
diskuterats i kommundirektörens ledningsgrupp som ställt sig positiv till införande av TiB. 
Om de kommunala bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med 
kommundirektören.

Ärendet

Medborgarna har förväntningar på att kommunen ska reagera och agera i händelse av 
kris. En kommun bedöms alltid utifrån om man uppfyllde dessa förväntningar eller inte. 
Samhällsfunktioner som polis, landsting, länsstyrelse, trafikverk, kommuner och andra 
myndigheter har krav på att snabbt kunna nå kommunens ledningsfunktion i händelser 
av kris eller händelser där samverkan behövs. 

Detaljerade regler, instruktioner och checklista för TiB finns i utredningen. TiB ska vara 
nåbar dygnet runt och vid behov inställa sig inom två timmar men tjänstgöringen startar 
direkt efter ett larm. Beredskapen ska vara alkoholfri och tjänsteman som är TiB ska 
utbildas för uppgiften och säkerhetschefen administrerar funktionen.
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Ersättning för TiB-funktionen ska följa centralt avtal upprättat av Sveriges kommuner 
och landsting. Kommunens kostnad för beredskapsersättning, utbildning och utrustning 
som dator, telefon, rakelterminal mm blir cirka 550 000 kr per år.

Beslutsunderlag

Förslag till inrättande av tjänsteman i beredskap i Luleå kommun 2015 (bilaga).

Urban Rönnbäck
Säkerhetschef

Beslutet ska skickas till

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Ekonomikontoret Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-02-02

 
2015/141-16

Sofie Cajander Sehlstedt

Ekonomikontorets yttrande över Inrättande av tjänsteman i 
beredskap (TiB)
Ärendenr 2015/141-16

Ekonomikontorets förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att ärendet behandlas i samband med beredning av 
strategisk plan och budget 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören har uppdragit till säkerhetschefen att belysa frågan och 
komma med förslag om Luleå kommun ska inrätta funktion som tjänsteman i 
beredskap (TiB). TiB-funktion finns i alla statliga myndigheter, landsting, 
större företag och i allt fler kommuner. TiB i Luleå ska bestå av 8-10 
tjänstemän som har beredskap dygnet runt veckovis i ett rullande schema. 
TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisa-
tionen eller stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av 
mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen, men 
TiB kan svara för samordningsuppgifter och information till kommunledning 
och andra berörda myndigheter. Ärendet har diskuterats i 
kommundirektörens ledningsgrupp som ställt sig positiv till införande av TiB. 
Om de kommunala bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med 
kommundirektören.

Beskrivning av ärendet
Medborgarna har förväntningar på att kommunen ska reagera och agera i 
händelse av kris. En kommun bedöms alltid utifrån om man uppfyllde 
dessa förväntningar eller inte. Samhällsfunktioner som polis, landsting, 
länsstyrelse, trafikverk, kommuner och andra myndigheter har krav på att 
snabbt kunna nå kommunens ledningsfunktion i händelser av kris eller 
händelser där samverkan behövs. 
Detaljerade regler, instruktioner och checklista för TiB finns i utredningen. 
TiB ska vara nåbar dygnet runt och vid behov inställa sig inom två 
timmar men tjänstgöringen startar direkt efter ett larm. Beredskapen ska 
vara alkoholfri och tjänsteman som är TiB ska utbildas för uppgiften och 
säkerhetschefen administrerar funktionen.
Ersättning för TiB-funktionen ska följa centralt avtal upprättat av Sveriges 
kommuner och landsting. Kommunens kostnad för beredskapsersättning, 
utbildning och utrustning som dator, telefon, rakelterminal mm blir cirka 
550 000 kr per år.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Ekonomikontoret Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-02-02

 
2015/141-16

Sofie Cajander Sehlstedt

Beslutsunderlag
Förslag till inrättande av tjänsteman i beredskap i Luleå kommun 2015 
(bilaga).

Sofie Cajander Sehlstedt
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN  2015-02-03
Räddningstjänsten
Urban Rönnbäck, säkerhetschef

   TiB
Förslag till inrättande av funktion som 
tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå 
kommun 2015
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1 Uppdrag

Kommundirektören har uppdragit till säkerhetschefen att belysa frågan och 
komma med förslag om Luleå kommun ska inrätta funktion som tjänsteman i 
beredskap (TiB). 

Inledningsvis gjordes en inventering av hur det ser ut i landet, vilka som har 
funktionen, vilka instruktioner och vilka mandat TiB har. Under 2013 fördes även 
diskussion med Bodens kommun om en gemensam funktion, men Boden har valt 
att inte delta. Utredningen presenterades första gången hösten 2013, men på 
grund av ökade kostnader för TiB från och med oktober 2014 flyttades ett 
eventuellt införande fram.

Som ett led i att öka kommunens krishanteringsförmåga dygnet runt föreslås 
Luleå kommun inrätta funktion som tjänsteman i beredskap med start efter 
sommaren 2015. Funktionen omfattar alla förvaltningar och om de kommunala 
bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med kommundirektören. 
Funktionen ska utvärderas efter två år.

2 Bakgrund

2.1 Lagen och samhällets förväntningar

Enligt Lag (LEH 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner och 
landsting ha en god förmåga att hantera oönskade kriser och extraordinära 
händelser.

Medborgarna har förväntningar på att kommunen ska reagera och agera i 
händelse av kris. En kommun bedöms alltid utifrån om man uppfyllde dessa 
förväntningar eller inte. Samhällsfunktioner som polis, landsting, länsstyrelse, 
trafikverk, kommuner och andra myndigheter har krav på att snabbt kunna nå 
kommunens ledningsfunktion i händelser av kris eller händelser där samverkan 
behövs. Just nu har Luleå kommun en funktion som kallas ”Inre befäl” på 
räddningstjänsten, men ingen tjänsteman i beredskap. Mer om det nedan.

2.2 TiB-funktionen runt om i landet

Alla länsstyrelser och statliga myndigheter måste ha TiB och alla landsting och har 
det också. Flera andra myndigheter liksom många företag har också TiB-funktion. 
Bland kommunerna är det fler och fler som inrättar funktionen och det är inte bara 
de större kommunerna utan även förhållandevis små kommuner (15-20 000 inv). I 
Alarmeringstjänstutredningen finns förslag att alla kommuner ska ha TIB-
funktion. Utredningen har dock inte gått vidare för politiska beslut.
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I Norrbotten är det dock ännu bara Piteå som inrättat en typ av TiB/chef i 
beredskap. Piteå har valt att stå utanför den länssamverkan som räddningstjänster 
i länet upprättat med bland annat funktionen Inre befäl. 

TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisa-
tionen eller stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av 
mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen, men TiB 
kan svara för samordning och information till kommunledning och andra berörda 
myndigheter.

Vid räddningstjänsten finns sedan några år ett Inre befäl (IB) som tjänstgör dygnet 
runt, men med uppgift att stödja och leda olika räddningsinsatser runt om i länet. 
IB har i första hand som uppgift att rädda liv. Eftersom Luleå kommun saknar TiB 
har IB också en tillikauppgift att, i mån av tid, initiera kommunal krisledning och 
stödja annan kommunal verksamhet. Denna uppgift avlastas IB för Luleås del vid 
inrättandet av TiB-funktion. 

Figur 1: Krisledningsorganisation i Luleå, beslutad 2013

2.3 Kostnader för TiB

Luleå kommun får varje år statsbidrag för säkerhetssamordning och krisplanering. 
Statsbidraget går bland annat till löner, framtagande av planer för extraordinära 
händelser, utomhustyfoner för viktigt meddelande, utbildning och övning, Rakel, 
samverkansaktiviteter mm. De kommunala kostnaderna för krisplanering och 
krishantering i Luleå är begränsade.

Enligt reglerna från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) får inte 
statsbidraget användas till TiB-funktionen som anses vara en kommunal 
angelägenhet. Frågan är mycket aktuell och en förändring kan komma de 
närmaste åren. 
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Den 1 oktober 2014 trädde ett nytt centralt kollektivt villkorsavtal i kraft för 
beredskap, som nu beräknas i procent av tjänstemannens lönesumma. Luleå 
kommuns kostnad för beredskapsersättning, TiB-telefon, Rakelterminal med mera 
beräknas till cirka 550 000 kronor/år, inklusive personalomkostnader. Under 
främst 2015 tillkommer även utbildning av TiB-tjänstemän. 

3 Regler och instruktioner för TiB-funktionen

3.1 Allmänt

TiB i Luleå kommun ska bestå av ett antal tjänstemän med huvuduppgift att 
säkerställa kommunens effektiva hantering av kriser och så kallade extraordinära 
händelser dygnet runt, året runt. Tjänstemännen ska utbildas och utrustas för 
uppgiften. Reglerna och instruktionerna nedan ska ses som en utgångspunkt och 
de kan komma att redigeras och kompletteras.

3.2 Regler 

 Tjänstemän som är TiB ska vara väl bekanta med kommunens 
krisledningsorganisation och samhällets krisberedskapsorganisation.

 Beredskapsersättning utgår enligt gällande centralt avtal upprättat av 
Sveriges kommuner och landsting.

 Antal tjänstemän som bör ingå i funktionen är 8-10 stycken.

 Inledningsvis bemannar Luleå kommun funktionen även om de 
kommunala bolagen väljer att ingå i organisationen. Bolagen kan efterhand 
delta med tjänstemän som TiB

 Innan tjänsteman kan vara TiB ska denne genomgå utbildning för 
uppdraget. Utbildningen genomförs 2015 och sedan vid behov.

 TiB-beredskapen sträcker sig en vecka från torsdag morgon kl 08.00 till 
nästkommande torsdag kl 08.00 enligt veckovis schemaläggning. 

 Den person som bemannar funktionen har beredskap dygnet runt och ska 
vara nåbar via telefon eller Rakel-terminal och kunna inställa sig till 
tjänstgöring i krisledningsstabens rum på räddningstjänsten inom en eller 
maximalt två timmar.

 Beredskapen ska vara alkoholfri.

 Utrustning för TiB är: Väska med mobiltelefon (inklusive laddare), 
Rakelterminal (inklusive laddare) samt särskild ”TiB-pärm” med 
instruktioner, planer mm (alternativt bärbar dator).

 TiB ska kunna utföra inledande arbete under tiden mellan mottagning av 
larm och start av t ex stabsarbete.
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 Avgående TiB avrapporterar eventuella samtal, händelser och åtgärder i 
särskild dagbok eller i webbaserat informationssystem (WIS). I samband 
med denna görs en genomgång av kommande veckas händelser som kan 
få inverkan på kommunens verksamhet.

 TiB som på grund av sjukdom eller annan orsak tvingas avbryta 
beredskapstjänsten ska i första hand själv skaffa ersättare. Om inte detta 
lyckas, ska anmälan göras till säkerhetschefen eller dennes ersättare.

3.3 Instruktioner för TiB

 TiB-funktionen har mandat/delegation att i inledningsskedet av en kris 
fatta de beslut som krävs för att Luleå kommuns initiala agerande blir så 
bra som möjligt. Besluten ska sedan redovisas och vid behov motiveras.

 Ta emot larm som under beredskapen kommer till Luleå kommun. Vid 
behov informera berörd förvaltningschef/verksamhetschef och/eller 
kommundirektör eller kommunalråd. 

 Bedöma om det är en kris som kräver kommunal krisledning och i vilken 
grad.

 Bedöma om andra myndigheter ska kontaktas och informeras. 

 Kontakta och kunna kontaktas av andra myndigheter som samverkar.

 Delta i regionala rådets veckovisa Rakelmöten torsdag kl 12.45.

 Besluta om att inkalla kommunal krisledning, centralt eller lokalt.

 Starta upp kommunal krisledning för den centrala krisledningsstaben, 
krisledningsnämnden eller förvaltningarnas och eventuellt bolagens lokala 
krisledningsstaber.

 Fungera som stabschef i det initiala skedet.

 Vid behov bistå andra kommunala beredskapsfunktioner som till exempel 
socialjour, VA-jour, räddningstjänstens inre befäl.

 ”Felanmälningar” som TiB inte hanterar:
-Vatten och avloppsfrågor – här finns särskild beredskap
-Socialjouren – här finns särskild beredskap

TiB kan dock bistå dessa verksamheter vid behov och fungera som länk till 
andra myndigheter eller verksamheter.
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4 Checklista för TiB i Luleå kommun

Exempel - initiala noteringar

Datum:_________________Tid:______________TiB-initialer_______________

A. Vem ringer?( kan t ex vara SOS Alarm, kommunal chef, annan myndighet). 
Motring vid behov.

______________________________________________________________

B. Vad har hänt/vad gäller samtalet?(Plats, tidsförhållanden, tendenser, 
oklarheter, skadeutfall, väder, bedömning, begränsningar, samverkansbehov 
etc)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

C. Vad är gjort/vad bör göras?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

D. Anteckningar______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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5 Beslut vid en allvarlig eller extraordinär händelse 

5.1 Allvarlig händelse eller olycka

En allvarlig händelse är större än ”vardagsolyckor” och riskerar att bli så 
omfattande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt 
genom kommunal krisledning, antingen lokalt på förvaltning eller centralt. Det 
kan vara:

 Stort flyghaveri vid flygplatsen eller i kommunen eller i 
flyg till och från Luleå med förmodat många kommun-
invånare ombord.

 Takras i publik anläggning under pågående evenemang.
 Storbrand i köpcentrum.
 Väderrelaterad händelse t ex storm eller kraftigt snöväder.
 Storbrand i världsarvet i Gammelstad.

 Stort oljeutsläpp på land eller till sjöss.
 Storbrand i Uddebo.
 Stor tågolycka.
 Kemikalieolycka.
 Olycka med flera barn inblandade.

 Bombhot mot kommunal verksamhet.
 Social oro som upplopp, kravaller, demonstrationer eller 

liknande.
 Andra händelser.

Larm kan komma på många olika sätt. TiB vidtar åtgärder enligt instruktioner 
ovan (kapitel 3). 

5.2 Extraordinär händelse

En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser. Det kan t ex för Luleås del röra sig om någon av följande ”typhändelser”

 Pandemi (världomspännande smitta)
 Långvarigt elbortfall
 Störningar i dricksvattenförsörjningen
 Störningar i elektroniska kommunikationer
 Stort dammhaveri i Luleälven

 Stora störningar i fjärrvärmeproduktionen
 Annat
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Larm kan komma på många olika sätt. TiB vidtar åtgärder enligt instruktioner 
I kapitel 3 ovan. SOS Alarm har instruktion att larma olika myndigheter vid en 
extraordinär händelse som till exempel dammhaveri:

 Inre befäl på räddningstjänsten.
 Kommunens TiB.
 Andra myndigheter enligt särskild larmlista (Berörda kommuner, 

länsstyrelse, landsting, polis, förvarsmakten, trafikverket med flera).

Vattenfall ska kalla till konferens vid dammhaveri eller överhängande risk för 
dammhaveri.

5.3 Kommunala planer

Kommunala planer som ska finnas i TiB-pärmen (uppdateras av säkerhetschefen): 

 Planer för extraordinära händelser.
 Risk och sårbarhetsanalys. 
 Dammhaveriplaner – utrymning och mottagning.
 Larmlista dammhaveri.
 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet.

 Handlingsprogram för räddningstjänsten.
 Krisledningsplaner inklusive kommunikationsplan.
 Säkerhetsskyddsplan.
 Oljeskadeskyddsplan, till lands och till sjöss.
 Eventuellt annat.

Dessa planer är ett beslutsstöd för TiB och krisledningsorganisationen, både den 
centrala och de på förvaltningarna och i de kommunala bolagen. I pärmen finns 
också telefonlistor. 

Luleå i februari 2015

Urban Rönnbäck
Säkerhetschef
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund 2015-01-21

Kommunstyrelsen

Motion om hållbart resande i Luleå kommun
Dnr 2013/69

Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontorets förslag 
till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka motionen.

Sammanfattning av ärendet

Bertil Bartholdsson och Nina Berggård, för vänsterpartiets fullmäktigegrupp, 
föreslår att Luleå kommun startar en verksamhet för att påverka lulebornas 
resmönster i en mera hållbar riktning (mobile management).

Så som framgår av Tekniska förvaltningens yttrande över motionen har samrått 
skett med det dåvarande Stadsbyggnadskontoret.

Samhällsutvecklingskontoret instämmer i Tekniska förvaltningens yttrande.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontor
et, Tillväxtkontoret

Ärendenr
Håkan Wiklund 2015-01-27

 
2015/117-14

Tillväxtkontorets förslag till finansiering av 
utvecklingsinsatser kopplade till samarbetet med Austin
Ärendenr 2015/117-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

 anslå 43 tkr till marknadsföringsevent i Luleå,
 medel till marknadsföringsevent i Luleå anvisas från 

kommunstyrelsens representationskonto,
 anslå 123 tkr till kommunikation av Cities of Songs,
 medel till kommunikation av Cities of Songs anvisas från anslaget för 

kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har ingått ett samarbetsavtal med Austin i USA. Inom ramen 
för detta genomförs i slutet av februari det unika eventet Cities of Songs som 
ger möjlighet att visa upp samarbetet mellan Luleå och Austin samt berätta 
om Luleå som en kreativ stad med spännande möjligheter. Detta kan göras 
genom att dokumentera och kommunicera en unik händelse då kända 
musiker från USA i slutet av februari kommer till Luleå för att samarbeta med 
Luleåmusiker i vår mycket speciella iskonserthall med isinstrument. 
Evenemanget kan även användas för att bjuda in nyckelpersoner som får 
uppleva det kreativa Luleå och delta på en workshop om möjligheterna i 
Luleå. Att dokumentera och kommunicera Cities of Songs beräknas kosta 
123 tkr, och ett marknadsföringsevent i Luleå med 30 nyckelperson beräknas 
kosta 43 tkr.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har i Vision 2050 och program E pekat ut entreprenörskap, 
internationalisering samt teknik och innovation som viktiga strategiområden. 
I programmet lyfts även den kulturella och kreativa sektorn som central för 
Luleås utveckling. Det övergripande målet för programmet är att skapa 
förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad.

Austin i Texas, USA har under de senaste 20 åren haft en intressant utveckling 
från ”high-tech stad” till ”kreativ stad”. Under våren 2014 besökte 
kommunstyrelsens vice ordförande tillsammans med företrädare för Luleå 
Näringsliv AB Austin. Syftet med besöket var att undersöka möjligheterna till 
ett reglerat utbyte och utveckla samarbetet inom affärsutveckling. Mötet med 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontor
et, Tillväxtkontoret

Ärendenr
Håkan Wiklund 2015-01-27

 
2015/117-14

Austin stad resulterade i en avsiktsförklaring mellan Austin stad och Luleå 
kommun.

Avtalet med Austin syftar till att hitta och pröva utvecklingsmöjligheter som 
kan genereras av samarbetet mellan två kreativa städer.

Avtalet lyder som följer:

Detta är en avsiktsförklaring om att utforska möjligheter inom kreativt och innovativt 
entreprenörskap och affärsutveckling genom en kreativ stadsallians mellan Austin 
stad i Texas, USA och Luleå kommun i Swedish Lapland.

Austin stad och Luleå kommun ska söka möjligheter att utveckla samarbetet genom 
utbyte och samarbete inom områdena kreativa näringar, konst, musik, högteknologi 
andra sektorer som utgör ömsesidiga möjligheter.

Insatser inom ramen för samarbetet ska ha följande mål:

1. Främja high-tech, kreativa och kulturella näringar i båda städerna 
genom följande samarbete och utbyten:
i. Initiativ gällande naturvetenskap, teknik, och kultur för att 

utveckla nästa generations arbetskraft med ett särskilt fokus 
på att attrahera flickor och unga kvinnor till teknik.

ii. Arrangera praktikantutbyte syftande till erfarenhetsutbyte i 
företag inom den kreativa industrin.

iii. Öka medvetenheten om affärsmöjligheter mellan företag i båda 
städerna och hjälpa dem med kontakter och uppföljning av 
aktiviteter.

2. Få ut mer av deltagande i International Association of Science 
Parks.

3. Främja etablerandet av en direkt flyglinje mellan Austin och 
Stockholm, mot bakgrund av de redan goda förbindelserna mellan 
Luleå och Stockholm.

4. Arrangera årligt möte för uppföljning av avsiktsförklaringen 
antingen i Austin eller i Luleå.

Under detta kalenderår ska representanter för Austin stad och Luleå kommun 
bestämma lämpliga initiativ för att gå till handling i denna viktiga internationella 
samarbetsrelation.

Underskrivet av: Kevin Johns, tillväxtchef Austin stad och Niklas Nordström, vice 
ordförande Luleå kommunstyrelse.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontor
et, Tillväxtkontoret

Ärendenr
Håkan Wiklund 2015-01-27

 
2015/117-14

Avtalet godkändes av kommunstyrelsen 2014-09-15. Inom ramen för 
samarbetet har exempelvis följande aktiviteter hittills genomförts:

 Arrangerande av videokonferens mellan Austin och Luleå.
 Mottagande av delegation från USAs ambassad.
 Arrangerande av möte mellan USAs ambassad och företag i Luleå.
 Möte med USAs ambassad i Stockholm.
 Handläggning och finansiering av Luleå på mässan South By 

Southwest i Austin.
 Handläggning och finansiering av Ice Music workshop och konsert.
 Samordning och genomförande av delegation till Austin 11-15 januari 

2015.
 Samordning av delegation till Austin 11-19 mars 2015.
 Förberedelser och samordning av Luleås monter på mässan South By 

Southwest i Austin.
 Handläggning av samarbete mellan Luleå kommuns gymnasieskola 

och skola i Austin.
 Förberedelser av delegation med rektorer från barn- och 

utbildningsförvaltningen till mässan South By Southwest i Austin.
 Samordning av sju företag till mässan South By Southwest i Austin 

inom ramen för projektet Creative Nodes.
 Hjälp med kontakter mellan företag i Austin och Luleåföretag inom 

ramen för projektet Creative Nodes.
 Löpande kommunikation av samarbetet mellan Luleå och Austin.
 Samordningsmöten för aktörer i Luleå.
 Informationsmöte till Luleåföretag om att göra affärer i Austin.
 LTU Business deltagande på utbildning vid Texas University i Austin.
 Workshop om affärer i Austin riktad till företag inom den kreativa 

sektorn.
 Möten med personer med koppling till Austin som är potentiella 

resurser.
Exempel på involverade aktörer i Luleå är: tillväxtkontoret, Luleå Näringsliv 
AB, Visit Luleå AB, kommunstyrelsens vice ordförande, Luleå tekniska 
universitet, LTU Business, BD-pop, Ice Music, ca 20 företag, 
kulturförvaltningen, och barn- och utbildningsförvaltningen.

Luleå kommun har hittills fattat följande beslut som innebär medel till 
utvecklingsinsatser utöver ordinarie drift.

Workshop Austin – Luleå med Ice Music 314 tkr
BD-pop till South By Southwest i Austin 250 tkr

+ 75 tkr (från tillväxtkontorets 
marknadsföringsanslag) 
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Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontor
et, Tillväxtkontoret

Ärendenr
Håkan Wiklund 2015-01-27

 
2015/117-14

I samband med projektet Workshop Austin – Luleå med Ice Music, som nu 
benämns Cities of Songs finns möjlighet att kommunicera samarbetet och 
bilden av Luleå som kreativ stad med många möjligheter. Kommunikationen 
skulle kunna göras i följande två delar.

1. Kommunikation av Cities of Songs 123 tkr
Luleå kommun har beslutat att finansiera projektet Workshop Austin – 
Luleå med Ice Music med 314 tkr. I det projektet finns bara en mindre 
summa (20 tkr) avsatt för att dokumentera vad som händer. Samarbetet i 
projektet har nu kommit att benämnas Cities of Songs och bedöms ha ett 
stort marknadsföringsvärde för Luleå. Det handlar om att dokumentera 
och kommunicera en unik händelse då kända musiker från USA i slutet 
av februari kommer till Luleå för att samarbeta med Luleåmusiker i vår 
mycket speciella iskonserthall med isinstrument. Musikernas arbete 
resulterar i två konserter i iskonserthallen 27:e och 28:e februari. 
Kostnaderna för att kommunicera fördelas enligt följande:
Projektledning, rådgivning, upplägg, inriktning 25 tkr
Aktivitetsplan 8 tkr
Storyboard och upplägg för film 35 tkr
Klippning, redigering, musik, 5 korta filmer + 1 längre film 30 tkr
Filmning 25 tkr
Totalt 123 tkr

2. Marknadsföringsevent i Luleå 27-28 februari 43 tkr
Det händer mycket i Luleå samtidigt som vi har ett intressant samarbete 
med Austin och vi har spännande kulturella händelser. Detta ger 
sammantaget möjlighet att bjuda in 30 nyckelpersoner som får uppleva 
Luleå och höra om vad som är på gång. Den gemensamma iskonserten, 
som skapats och framförs av Austin- och Luleåmusiker, blir 
utgångspunkt och kompletteras med workshop om Luleås utveckling 
och teater. Kostnaderna fördelas enligt följande:
Mottagning fredag kväll 9 tkr
Biljetter Ice Music 7 tkr
Brunch 4 tkr
Konferenslokal 5 tkr
Middag 18 tkr
Totalt 43 tkr

Håkan Wiklund
Handläggare
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, 
Tillväxtkontoret

Ärendenr
Håkan Wiklund 2015-01-27

 
2015/122-14

Finansering av underskott i Norrbotniabanegruppens 
projekt Plattform 2011-2013
Ärendenr 2015/122-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 30 082 kr till Norrbotniabanegruppens 
projekt Plattform 2011-2013 samt att medel anvisas från anslaget för 
kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Vid Norrbotniabanegruppens huvudmannagruppmöte 8 augusti 2014 
framgick att projektet Plattform 2011-2013 avslutats med ett underskott på 
125 340 kr på grund av ej godkända kostnader av Tillväxtverket. På 
huvudmannagruppsmötet beslutades att projektets kommuner ska täcka upp 
den kvarstående kostnaden. Luleå kommuns andel anges till 30 082 kr.

Projektet Plattform 2011-2013 handlar om att sprida information om 
Norrbotniabanan. Luleå kommun har under perioden 2011-2014 finansierat 
projektet med totalt 471 248 kr.

Tillväxtkontoret föreslår att Luleå kommun betalar föreslagen andel av 
underskottet.

Beslutsunderlag
Protokoll från huvudmannagruppsmöte 8 augusti 2014 (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare
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Norrbotniabanan 2014-08-08  1(4) 

Huvudmannagruppsmöte  

   

 

                                                      
    

 
 
Minnesanteckningar från huvudmannagruppsmöte för Norrbotniabanan, 
2014-08-08 
 

Plats:  Nolia, Piteå 
Närvarande: 

Peter Roslund Piteå kommun, Ordförande i styrgruppen  

Harriet Classon Skellefteå kommun, Vice ordförande i styrgruppen 

Torbjörn Lidberg Bodens Kommun 

Karl-Owe Svensson Boliden 

Ellinor Söderlund Kalix Kommun 

Niklas Nordström Luleå kommun 

Mårten Ström Luleå kommun 

Bo-Erik Ekblom Länsstyrelsen Norrbotten 

Lars Lustig Länsstyrelsen Västerbotten 

Petronella Modin Norrbottens Handelskammare  

Ulrika Nilsson Norrbottens läns landsting 

Johan Hallberg Sveriges Byggindustrier 

Gusten Granström Norrbotniabanan AB 

Mårten Edberg Region Västerbotten  

Patrik Nilsson Robertsfors kommun  

Lorents Burman Skellefteå kommun 

Sture Öberg  Smurfit Kappa 

Christer Lindvall Umeå kommun  

 Peter Forssell Västerbottens Handelskammare  

Elisabeth Sinclair Projektledare  

Maria Öberg Projekthandläggare 

 

Delges: Deltagare samt 

Annica Bresky Billerud Karlsborgs Bruk  

Peter Löfgren Billerud Karlsborgs Bruk 

  Ann Lundholm Boliden  

Gunnel Simu Haparanda kommun 

  Kenneth Sandberg Kalix Kommun 

 Sven-Erik Österberg Länsstyrelsen Norrbotten 

Magdalena Andersson Länsstyrelsen Västerbotten 

 Kent Ögren Norrbottens läns landsting  

Mikael Janson North Sweden 

Mona Mansour North Sweden 

Tuula Untinen Outokumpu Stainless AB  

Erik Bergkvist Region Västerbotten 

Thomas Hartman Region Västerbotten 

Anders Ågren Region Västerbotten 

Per Embertsén SCA Packaging 

Stefan Enbom SSAB  
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Huvudmannagruppsmöte  

   

 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning  

3. Ekonomi 

4. Redovisning av genomförda aktiviteter 

5. Förslag till organisation 

6. Beslut om representanter i styrgruppen 1 år 

7. Val av ordförande och vice ordförande 

8. Fortsatt arbete 

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Mötet avslutas 

 

1. Mötet öppnas 

Peter Roslund hälsade alla välkomna till mötet.  

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

3. Ekonomi 

Elisabeth Sinclair, projektledare, informerade om projektets ekonomi.  

Verksamhetsåret rör projektet ”Norrbotniabanan – Plattform 2011 – 2014”.  

Under 2013 uppkom vi i 92 % av det årets budget. Vid 2014 års halvårs skifte hade 

projektet upparbetat 74 % av budgeten.  

 

Elisabeth berättar att enligt beslut i huvudmannagruppen 2013 gick projektet ut till 

de offentliga finansiärerna med en begäran om att dela på de av Tillväxtverket ej 

godkända kostnaderna, som till större del handlade om en felaktig upphandling. Det 

visade sig dock att enligt regelverket hos Länsstyrelsen i Norrbotten, Landstinget och 

Region Västerbotten kunde de ej i detta ärende gå in med medel. Därför kvarstår en 

del av kostnaderna. Denna summa uppgår till ca 115 000 kronor innan de två sista 

rekvisitionerna är granskade och godkända. På mötet beslutas att kommunerna täcker 

upp den kvarstående kostnaden enligt finansnyckel och att detta skall göras 

skyndsamt när projektet avslutats och sista rekvisitionen är gjord.  

 

NBBG har begärt en bryggfinansiering från våra offentliga finansiärer t.o.m. 

september 2014 men genom hushållning kan dessa medel i första hand nyttjas 

oktober till december för löner, lokaler och lite drift. Tanken har varit att brygga över 

till en ny programperiod, men tyvärr har detta dragit ut på tiden. Kostnader som vi 

ser kommer att komma utöver personal och lokalkostnader är PR-tjänster, 

utredningar, div. resor, div. mässor. Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB, 

informerar om att Norrbotniabanan AB tidigare samma dag har tagit ett beslut om att 

de kan ta dessa kostnader upp till 500 000 SEK.  

 

Den ekonomiska redovisningen, inklusive upptäckning av det underskott som 

projektet har, godkännes.  
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Huvudmannagruppsmöte  

   

 

4. Redovisning av genomförda aktiviteter 

Elisabeth Sinclair, projektledare, föredrog verksamhetsberättelse för perioden  

2013-08 – 2014-07, se bilaga. Verksamhetsberättelsen bifogas till protokollet. 

Verksamhetsberättelsen godkändes.  

 

5. Förslag till organisation 

Peter Roslund visade den nuvarande organisationen med Huvudmannagrupp, 

Styrgrupp, ordförande, vice ordförande, projektledare och referensgrupp. 

Vi diskuterar hur projekten kan komma att se ut och hur vi ska jobba efter valet 

2014. Beroende på vilket läge det blir i september kan det hända att vi ändrar 

gruppens sammansättning. 

Huvudmannagruppen tillstyrkte den nuvarande organisationen.  

 

6. Beslut om representanter i styrgruppen 

 

Peter Roslund Piteå kommun 

Lorents Burman Skellefteå kommun 

Bo-Erik Ekblom Länsstyrelsen Norrbotten 

Mikael Bergström Länsstyrelsen Västerbotten 

Mårten Edberg Region Västerbotten 

Thomas Hartman Region Västerbotten 

Anders Ågren Region Västerbotten 

Ulrika Nilsson Norrbottens läns landsting 

Gunnel Simu Haparanda kommun 

Ellinor Söderlund Kalix kommun 

Torbjörn Lidberg Bodens kommun 

Niklas Nordström Luleå kommun 

Patrik Nilsson Robertsfors kommun 

Christer Lindvall Umeå kommun 

Petronella Modin Norrbottens Handelskammare 

Peter Forssell Västerbottens Handelskammare 

Karl-Owe Svensson Boliden Mineral 

Sture Öberg Smurfit Kappa 

Mona Mansour North Sweden 

Elisabeth Sinclair Projektledare Norrbotniabanegruppen 

Maria Öberg Handläggare Norrbotniabanegruppen 

  

7. Val av ordförande och vice ordförande 

Lorents Burman och Peter Roslund valdes till ordförande resp. vice ordförande för 

Styrgruppen.  

8. Fortsatt arbete 

Projektet har finansieringen oktober till december säkrad. 
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Huvudmannagruppsmöte  

   

 

I dagsläget vet vi inte hur ett nytt EU-projekt ska kunna se ut och framtidensarbete är 

beroende av hur riksdagsvalet i september ser ut. Beslut om ansökan om en ny 

programperiod fattas efter riksdagsvalet. 

 

9. Övriga frågor 

Vi bestämmer att vi kommer att ta nästa styrgruppsmöte efter valet, exempelvis i 

slutet av oktober. Vi återkommer med datum för detta.  

10. Nästa möte 

Augusti 2015 i Umeå i samband med Noliamässan. Kallelse kommer att skickas ut. 

11. Mötets avslutande 

 Ordförande Peter Roslund tackade för deltagandet och mötet. 

 

Vid protokollet 

 

                                                      
 

Elisabeth Sinclair  Peter Roslund 

Projektledare  Ordförande  

 Norrbotniabanegruppen  Norrbotniabanegruppen 
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LULEÅ KOMMUN  YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen
  
Mats Karlsson

Yttrande över rekommendationer i övergripande granskning av 
intern kontroll 2014 kommunstyrelsen

Kommunledingsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomikontorets yttrande som svar till 
revisorerna.

Ekonomikontorets yttrande

1. För att följa kommunens reglemente ska samtliga nämnder anta 
nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen som är 
anpassad efter nämndens organisation.
Svar: Reglementet är att betrakta som ett övergripande dokument av 
policykaraktär. Översyn pågår för att ta fram anvisningar som ska gälla hela 
organisationen avseende tillämpning av den interna kontrollen och hur den 
ska dokumenteras i Stratsys. Därutöver bör varje nämnd upprätta särskilda 
rutiner rörande tillvägagångssätt.

2. Kommunens reglemente för intern kontroll bör revideras så att det framgår 
att även de kommunala bolagen omfattas av reglementet.
Svar: Detta är en fråga som behöver diskuteras vidare med berörda parter.

3. Nämnderna borde i större utsträckning kunna vara delaktiga i att 
identifiera och riskbedöma väsentliga kontrollområden och kontrollmoment 
inom nämndens verksamhet.
Svar: I reglementet står anges att: Kommunstyrelsen definierar från tid till 
annan ett antal vägledande kontrollområden inom respektive perspektiv. 
Detta är en parallell till arbetet med styrkortet där kommunstyrelsen beslutar 
om målområden och nämnderna sedan ska sätta mål. På samma sätt ska 
nämnderna i den interna kontrollen ta fram kontrollmoment kopplade till 
definierade kontrollområden, där kontrollområdet ”övrigt” ger möjligheten 
att även ta fram kontrollmoment därutöver. Kommunstyrelsen kan i 
förekommande fall ålägga nämnderna obligatoriska kontrollmoment. Alla 
kontrollmoment ska föregås av en riskbedömning. 

4. Vi menar att rutinerna för att identifiera kontrollmoment borde kunna 
utvecklas. Möjliga kontrollområden och kontrollmoment bör läggas till i 
nästkommande års risk- och väsentlighetsanalys.
Svar: Kontrollområdena liksom perspektiven är fastlagda av 
kommunstyrelsen och ska inte läggas in av nämnden. Nämnden kan dock 
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Kommunledningsförvaltningen
 

använda sig av kontrollområdet ”övrigt” för att lägga in kontrollmoment 
som inte täcks av de fördefinierade kontrollområdena. Det är 
kontrollmomenten som är den vitala delen i den interna kontrollen. 
Nämnden bör ha en bruttolista över möjliga kontroller som årligen faller ut i 
en nettolista utifrån den risk- och väsentlighetsbedömning som görs. Detta är 
något som bör preciseras i de dokument som ska tas fram i form av 
anvisningar och specifika rutiner, se punkt 1 ovan.

Kommunstyrelsen får årligen en övergripande rapport över vilka kontroller 
som utövas. Detta ger en bild av hur kontrollerna fördelats mellan 
kontrollområdena. Det är lämpligt att vart femte år analysera denna 
fördelning för att se om det finns behov av att skärpa kontrollerna inom vissa 
kontrollområden, alternativ ersätta något vägledande kontrollområde med 
ett annat.

5. Vi menar att den interna kontrollen inte ska vara något mål i sig och att 
uppföljningen av den interna kontrollen i stället ska kontrollera att 
rutinerna följs.
Svar: Den interna kontrollen ska utgöra grunden för att kontrollera de 
väsentliga delarna i den befintliga verksamheten så att denna håller 
uppställda krav.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen, 
Ekonomikontoret

Ärendenr
Elisabeth Persson Ståhl 2015-01-07

 
2015/10-04

Omfördelning av budget med anledning av ny politisk 
organisation 2015
Ärendenr 2015/10-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 Fastställa preliminära kommunbidrag 2015-2017, för de 
nämnder/förvaltningar som berörs av omorganisationen, enligt 
projektets förslag i bilaga 1. 

 Den preliminära fördelningen av kommunbidragen följs upp löpande 
under 2015

 Beslut om eventuella justeringar av de preliminära kommunbidragen 
under 2015, delegeras till kommundirektören

Sammanfattning av ärendet
Omorganisationen av Samhällsbyggnadsprocessen har bedrivits i 
projektform. Delprojekt ekonomi har tagit fram ett förslag till 
omfördelning av de i Strategisk plan och budget 2015-2017 fastställda 
kommunbidragen för de berörda nämnderna, se bilaga 1. 
Fördelningen av kommunbidraget har gjorts i två steg. Personalkostnader 
har fördelats utifrån faktisk lön och PO-pålägg i 2014-års prisnivå samt ett 
personalkostnadspålägg på 50 000 kr per person utifrån den 
organisatoriska tillhörigheten.  Verksamhetskostnader/intäkter har 
fördelats till respektive förvaltning/kontor utifrån reglementet. 

I processens slutskede har det uppmärksammats att det finns behov av 
kompetenser på några av de i omorganisationen berörda 
förvaltningarna/kontoren som det inte finns täckning för i 
kommunbidraget. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
budgetfördelningen ska anses som preliminär och ska följas upp under 
året.

Beslutsunderlag
Förslag till kommunbidrag 2015-2017

Elisabeth Persson Ståhl
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Ärendenr
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2015/10-04

Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Bilaga 1

Förslag till kommunbidrag 2015-2017, med anledning av omorganisation av Samhällsbyggnadsprocessen

DRIFTBUDGET, TKR

Kommunbidrag i Strategisk plan 2015-2017 för nämnder/
förvaltningar som berörs av omorganisationen

Förslag till reviderat kommunbidrag 2015-2017

Plan Plan Plan Plan Plan Plan
NÄMND/FÖRVALTNING 2015 2016 2017 NÄMND/FÖRVALTNING 2015 2016 2017

Kansli 27 148 27 572 27 999 Kansli 27 700 28 124 28 551

Ekonomikontor 35 254 35 528 35 868 Ekonomikontor 35 304 35 578 35 918

Personalkontor 33 331 33 486 33 625 Personalkontor 32 783 32 938 33 077

Utvecklingskontor 37 374 38 013 38 537 Utvecklingskontor 37 374 38 013 38 537

Kommunikationskontor 12 718 12 773 12 842 Kommunikationskontor 12 718 12 773 12 842

IT-kontor 0 0 0 IT-kontor 0 0 0

Samhällsutvecklingskontoret 13 642 13 642 13 642

KS/Kommunledningsförvaltning 145 825 147 372 148 872 KS/Kommunledningsförvaltning 159 521 161 068 162 568

KS/Byggnadsnämnd/Stadsbyggnadskontor 32 319 34 297 34 554

KS/Kollektivtrafik 89 164 90 405 92 936 KS/Kollektivtrafik 89 164 90 405 92 936

Miljönämnd 9 746 9 746 9 746

Teknisk nämnd 205 112 210 090 211 761

varav lokalbank 8 751 7 476 7 476

Miljö- och byggnadsnämnd 20 293 20 293 20 293

Stadsbyggnadsnämnd 213 188 220 144 222 072

varav lokalbank 8 751 7 476 7 476

Verksamhetens nettokostnader 482 166 491 910 497 869 Verksamhetens nettokostnader 482 166 491 910 497 869
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, 
Ekonomikontoret

Ärendenr
Mats Karlsson 2015-01-26

 
2015/114-04

Verksamhetsberättelse 2014 KLF
Ärendenummer 2015/114-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Fastställa verksamhetsberättelse för 2014

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens sammanställning av måluppfyllelse, ekonomisk redovisning 
och intern kontroll för 2014.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2014 för Kommunledningsförvaltningen.

Mats Karlsson
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••• Verksamhetsberättelse 2014 

Kommunledningsförvaltningen 
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1 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. 

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. Detta arbete bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och 

medverka till förvaltningarnas utveckling så att dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs i allt högre 

grad. Kontoret ska även genomföra åtgärder och aktiviteter inom IT-området som leder till helhetssyn 

och samordning, tillgänglig och driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad service till 

medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. I uppdraget ingår även samordningen av 

den gemensamma e-nämnden vars uppdrag är att driva utvecklingsfrågor inom e-förvaltning och som 

för närvarande består av 13 kommuner i Norrbotten. 

Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för 

hela ärendekedjan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliet har en styrande och en 

stödjande funktion gentemot övriga förvaltningars hantering av den politiska beslutsprocessen. 

Kontoret utgör även en resurs för kommunkoncernen i juridiska frågor och arkivfrågor samt utför 

kommunens huvudsakliga uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. Kansliet administrerar de 

allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar. Konsumentvägledning och 

överförmyndarexpedition ingår i kansliets ansvarsområden. 

Kommunikationskontoret ansvarar övergripande för utvecklingen av Luleå kommuns kommunikation 

och marknadsföring. Kontoret ska stötta förvaltningarna, producera kommunövergripande 

informationsmaterial samt ansvara för kommunens intranät och externa webbplats. Kontoret ansvarar 

vidare för internservice, kundtjänst och medborgarkontoret i Råneå. 

Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det samlade arbetsgivaransvaret. 

Arbetet sker via samordning och utveckling av övergripande HR-processer i enlighet med antagen HR-

strategi. Kontoret erbjuder service och stöd via sina specialistkompetenser. Kontoret skapar 

förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i syfte att skapa 

kundnytta för verksamheterna. 

Utvecklingskontoret ska stödja, driva och verka för tillväxt inom näringslivet, marknadsföra Luleå och 

arbeta med utveckling av landsbygden. Kontoret ska samordna det internationella arbetet och EU‐

frågor. Viktiga samarbetspartners i det ovanstående arbetet är Luleå tekniska universitet och Luleå 

Näringsliv AB. Avgörande för utvecklingen är samarbetet i Luleå-regionen, länet och Bottenviksbågen. 
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2 Året som gått 

Kommunledningsförvaltningen [KLF] har under året arbetat med förberedelser inför den 

omorganisation som från 2015 innebär att ytterligare ett kontor [Samhällsutvecklingskontoret] 

tillkommer. Omorganisationen medför i övrigt att tillskapandet av Stadsbyggnadsförvaltningen och 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen. Syfte är att få en tydligare och effektivare samhällsbyggnadsprocess. 

KLF-dagen genomfördes i september för fjärde gången och handlade om den serviceroll som 

förvaltningen har. Vad gäller förvaltningens uppdrag att svara för övergripande samordning, planering 

och uppföljning samt råd- och stödgivning har respektive kontor bidragit, utifrån sina ansvarsområden, 

bland annat genom det som anges nedan: 

Ekonomikontoret har under året fortsatt arbetet med utveckling av de övergripande planerings- och 

uppföljningsprocesserna och verktyg för dessa. Exempel på detta är att ett nytt 

ekonomiuppföljningsverktyg tagits fram i programvaran QlikView samt i ekonomi-systemet har 

verktyg för budget och prognos tagits fram som skapar ett mer enhetligt och modernt arbetssätt. 

Samverkan med LTU och yrkeshögskolor har fortsatt bland annat genom att erbjuda praktikplatser för 

blivande civilekonomer och upphandlare. Tillsammans med examensarbeten bidrar detta positivt till 

kontorets kompetensförsörjning. Inköpsavdelningen har under året kompetensutvecklat 

förvaltningarnas inköpssamordnare och behöriga beställare. Avdelningen har även fortsatt arbetet att ge 

stöd till lokala företag att utveckla sin handel till offentlig sektor vilket resulterar till att antalet lokala 

avtalsparter ökat. 

IT-kontorets verksamhet har präglats av omfattande utvecklingsinsatser inom en mängd olika områden. 

Tyngdpunkten har legat inom den andra etappen av projekt NextGen, där framförallt utbytet av 

datorarbetsplatser är det mest synliga resultatet. I övrigt kan bl a nämnas fortsatt utveckling av e-

tjänster, fortsatt arbete med publicering av Öppna Data, stöd i införande av nytt ärende/diariesystem 

samt fortsatt arbete med nytt dokumenthanteringssystem. 

Parallellt med allt detta har den dagliga driften av kommunens alla IT-system samt telefonilösningar 

upprätthållits och utvecklats. Service och support till alla användare har getts med högt kundfokus; 

10 265 ärenden har behandlats och 30 889 telefonsamtal har inkommit till supporten under 2014. 

Arbetet i den gemensamma e-nämnden har också kommit igång på ett bra sätt under året. 

Bl a har beslut fattas om att införa en gemensam plattform för e-tjänster och att etablera ett e-kontor för 

att stötta nämndens kommuner i sin e-utveckling. 

Kansliet har, utöver löpande verksamhet, särskilt fokuserat på följande: 

 implementering av nytt arbetssätt och tekniskt stöd för den politiska beslutsprocessen 

 genomfört en förstudie om e-arkiv 

 aktiviteter för förbättrat företagsklimat i samband med hantering av serveringstillstånd 

 utvecklat informationen på webben 

 genomfört EU-val och allmänna val 

Det nya ärende- och dokumenthanteringssystem togs i skarp drift från och med maj månad. 

Handläggarna på kommunledingsförvaltningen och delar av socialförvaltningen samt barn- och 

utbildningsförvaltningen har utbildats i systemet. Under 2015 fortsätter implementeringen i samtliga 

förvaltningar. 

Två val har genomförts med ett något högre valdeltagande än tidigare i kommunen. EU-valet 

genomfördes i maj och det allmänna valet i september. 

Därutöver har konsumentvägledningens verksamhet flyttat in i stadshuset. I december månad beslutade 

fullmäktige att avveckla konsumentnämnden och fördela ansvaret för nämndens frågor på 
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stadsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen. Förberedelser för den nya 

organisationen av samhällsbyggnadsprocessen har medfört en extra arbetsbelastning. 

Kommunikationskontoret har lagt ner ett omfattande arbete med att införa kundtjänstkonceptet Luleå 

Direkt. Kontoret har även påbörjat en verksamhetsanalys av kommunens framtida behov av telefoni. 

Utöver löpande verksamhet har kontoret bland annat ansvarat för kommunikationen kring översynen 

av samhällsbyggnadsprocessen, kommunledningens samlade presstöd, hjälpt socialförvaltningen att 

bygga upp ett eget kommunikationsstöd, arbetat fram 17 nya e-tjänster, tagit fram förslag till riktlinjer 

kring medborgardialog, genomfört ett flertal utbildningar och seminarier samt producerat en stor 

mängd trycksaker bland annat fyra nummer av tidningen Vårt Luleå. 

Personalkontoret har fortsatt sitt arbete med åtgärder inom HR-strategin i syfte att Luleå kommun ska 

attrahera utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Chef-och ledarskapsprogrammet har utvecklats 

i samarbete med Piteå kommun och ett projekt rörande förmåner har påbörjats. Ett tvåårigt projekt för 

Hälsofrämjande arbetsplatser har påbörjats där huvuddelen av kommunens chefer genomgått 

utbildning i hälsofrämjande ledarskap under året. Kontoret har i stor utsträckning stöttat genomförandet 

av den omorganisation som genomförts för att effektivisera samhällsutvecklingsprocessen. 

Nämnas kan det omfattande arbetet med analys och förberedelser inför organisationsförändringar i 

personalsystemet (ett arbete som fortsätter in i 2015), riskanalyser inför förändring, delprojektledning 

och ansvar för en särskilt inrättat samverkansarbete. Vidare har det gjorts ett arbete med att förtydliga 

sambandet mellan löneöversyn - kompetenförsörjning samt budget. Syftet är att dessa processer ska 

hänga samman med ordinarie plan och budgetprocess från 2016. Personalkontoret har också bidragit 

med expertresurser i några omfattande inomhusklimatärenden under året. 

Utvecklingskontoret har fortsatt arbetet med näringslivsutveckling genom att driva strategiarbeten, 

marknadsföring av platsen Luleå samt medverkat i framtagande, finansiering och styrning av 

utvecklingsorganisationer och utvecklingsprojekt. Exempel på insatser är strategi för nyckelbranscher, 

RFSL, Konfuciusinstitutet och Austinsamarbetet. Kontoret har även fortsatt utveckla det internationella 

samarbetet i form av deltagande i internationella organisationer, relationer med vänorter och 

partnerstäder, mottagande av inkommande delegationer, samordnande av utgående delegationer samt 

internationella projekt. 

Utvecklingskontoret har fortsatt arbetat med att stödja förvaltningarnas arbete med EU-finansiering 

genom att driva det förvaltningsövergripande nätverk gällande arbetet med EU-finansiering samt 

samordnat resa till Bryssel med förvaltningscheferna. 

I arbetet med marknadsföring av platsen Luleå har kampanjen Original Luleå Story marknadsförts 

under hela 2014 via bl a tidningen Extra, TV4, Kanal 5, och radio. 

3 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda per 31 december 

Verksamhetens intäkter 75 565   Tillsvidareanställda 150 

Verksamhetens kostnader -237 359 Nettoinvestering 9 213 Visstidsanställda 16 

Kapitalkostnader -4 669     

Nettokostnader -166 463     

Kommunbidrag 167 567 Årsbudget 20 450   

Resultat 1 104 Avvikelse 11 237   
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4 Styrkort  

4.1 SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Påbörja genomförandet av programmen i 
kommunövergripande samverkan 

 Genomföra en programmålsanalys för KLF:s verksamhet med 
prioriteringar 

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

 Aktiviteter (evenemang etc) riktade till unga ska prioriteras 

Mål för att: Bygga för 10 000 fler  Ökade insatser för praktikplatser, exjobb mm riktade mot elever 
och studenter 

 Medverka till att fler Luleåbor än i mätningen 2013 ska uppfatta 
att ”Luleå växer med 10 000 nya invånare” är positivt. 

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

4.2 SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Säkerställa en väl utvecklad service  Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan om Förbättrat 
Företagsklimat 

 Fler än i kundmätning 2013 ska uppleva servicen som god eller 
mycket god 

 Genomföra förbättringar i kartlagda processer 

 Aktiviteter som förtydligar värdegrundens betydelse för en god 
service 

Mål för att: Säkerställa en god tillgänglighet  Åtgärder enligt handlingsplan för tillgänglighetsarbetet ska 
vidtas 

4.3 MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Fler chefer än i mätning 2013 ska uppleva att de har goda eller 
mycket goda förutsättningar att utöva sitt ledarskap. 

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser  Frisknärvaron ska uppgå till minst 75 % 

 Sjukfrånvaron ska vara högst 3 % 

 Genomföra aktiviteter baserade på resultatet av 
medarbetarenkät 2013 

 Alla chefer ska genomgå utbildning i hälsofrämjande arbete. 

4.4 EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

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

 Resultat > 0 

Mål för att: Öka fokus på långsiktig effektivitet  Förbättrad köptrohet gentemot föregående år 

 Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år 
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5 Analys  

5.1 SAMHÄLLE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Genomföra en programmålsanalys för KLF:s verksamhet med 
prioriteringar 

Kontoren arbetar vidare med de prioriteringar som tidigare gjorts 
inom ramen för programarbetet. Förvaltningen har även 
samordningsansvaret för "Levande stadsliv och entreprenörskap". 

 Aktiviteter (evenemang etc) riktade till unga ska prioriteras Evenemang av breddkaraktär riktade till barn och unga samt att 
stöd till unga arrangörer kommer att göras i syfta att bidra till ökad 
mångfald och tolerans. 

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

Förvaltningen arbetar för att erbjuda praktikplatser och ta emot 
praktikanter samt ge möjlighet till exjobb. Ingången till lulea.se 
avseende praktikplatser har förbättrats. Ett pilotprojekt omfattande 
studiebesök och prao för Kråkbergsskolan och Tunaskolan i 
kommunen har genomförts. Detta kommer att bli en årlig aktivitet 
och ska under 2015 utökas med ytterligare två skolor. 

 Medverka till att fler Luleåbor än i mätningen 2013 ska uppfatta 
att ”Luleå växer med 10 000 nya invånare” är positivt 

SCB:s medborgarundersökning 2014 visar att fler Luleåbor upplever 
det positivt att Luleå växer. 

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

Företagfrukost i Stockholm "Luleåregionen presenterar" har 
genomförts i syfte att marknadsföra regionen tillsammans med fem 
kommuner samt näringslivet och LTU. Reklaminslag i TV kommer 
att finnas under hela året med budskapet att Luleå är en bra bostads- 
och etableringsort. Insatser har gjorts för att locka nyanlända 
studenter att folkbokföra sig i kommunen. 

5.2 SERVICE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan om Förbättrat 
Företagsklimat 

Utvecklingskontoret har stått som värd för ett flertal internationella 
och nationella delegationer samt genomfört ett flertal företagsbesök. 
Kontoret för kontinuerliga samtal med företag i olika projekt som 
medfinansieras. I samband med utbildningar för ansvarsfull 
alkoholservering har Kansliet fört en aktiv dialog med 
restauratörerna i syfte att förbättra ett redan väl fungerande 
samarbete. Inköpsavdelningen har arrangerat "Upphandlingsdagen" 
tillsammans med Upphandlingsrådet. 

 Fler än i kundmätning 2013 ska uppleva servicen som god eller 
mycket god 

Utvärderingen av sättet att göra kundmätningar för förvaltningen 
sammantaget har pekat på ett behov av förändringar. De mätningar 
som gjorts för enskilda kontor tyder på att servicen upplevs som 
god. 

 Genomföra förbättringar i kartlagda processer Det finns framtagna processer inom samtliga kontor. Det behöver 
dock göras en tydligare koppling mellan framtagna processer och 
förbättringseffekter. 

 Aktiviteter som förtydligar värdegrundens betydelse för en god 
service 

KLF:s servicelöfte baseras på ett enhetligt förhållningssätt för alla 
kontor med avseende på den gemensamma värdegrunden. 
Huvuddelen av kontoren har genomfört aktiviteter som förtydligar 
detta. 

 Åtgärder enligt handlingsplan för tillgänglighetsarbetet ska 
vidtas 

Av de 8 aktiviteterna i handlingsplanen har 4 genomförts till sin 
helhet, 2 till viss del och 2 kvarstår. 
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5.3 MEDARBETARE 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Fler chefer än i mätning 2013 ska uppleva att de har goda eller 
mycket goda förutsättningar att utöva sitt ledarskap. 

Ett gemensamt handlingsprogram finns framtagen inom KLF och 
bedömningen är att åtgärder kopplade till den ska få en positiv 
effekt. 

Handlingsprogrammet, som genomförs inom KLF:s chefsforum, 
innefattar kompetensutveckling inom följande områden: 

- Feedback 

- Lönebildning 

- Effektiva möten 

- Personlig effektivitet 

 Frisknärvaron ska uppgå till minst 75 % Värdet för 2014 var 75,66 % som kan jämföras med 75,62 % för 2013, 
d.v.s. i praktiken samma värde. 

 Sjukfrånvaron ska vara högst 3 % Sjukfrånvaron är under 2014 var 3,9 % som kan jämföras med 3,3 % 
2013. 

 Genomföra aktiviteter baserade på resultatet av 
medarbetarenkät 2013 

Kontoren har upprättat handlingsplaner och arbetet är påbörjat. 

 Alla chefer ska genomgå utbildning i hälsofrämjande arbete. Genomförande av utbildning hälsofrämjande arbete skulle enligt 
plan ha genomförts för samtliga chefer inom förvaltningen. Vid årets 
slut finns fortfarande chefer som ännu inte genomfört utbildningen. 

5.4 EKONOMI 

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

 Resultat > 0 Förvaltningen bedrivs inom angivet kommunbidrag. 

 Förbättrad köptrohet gentemot föregående år Köptroheten uppgår till 93 %, vilket är bättre än för 2013 (91 %). 

 Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år Förbättrad nyttjandegrad med 7,5 procentenheter (från 41,6 % till 
49,1 %) jämfört med 2013. 

 

6 Intern kontroll 

6.1 Tillgänglighet 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

√Funktionsbrevlådor 

- Ankommet ska läsas 
varje arbetsdag och 
återkopplas inom två 
arbetsdagar 

Kontroll av alla Resultat och noterade avvikelser: 

Små avvikelser. 

  

Åtgärder: 

Rutiner ska tydliggöras och kommuniceras för de kontor som har 
avvikelser. 

12 
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6.2 Övrigt Service 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

√Informationsuppdatering 

- Tillgängliggjord 
information på våra 
webbplatser är korrekt och 
aktuell 

Kontroll av 
alla 

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontrollerna visar på små avvikelser. Det är inte heller möjligt att 
säkra upp 100 % uppdatering under 100 % av tiden. 

  

Åtgärder: 

Fortsatt arbete enligt gällande rutiner. 

12 

6.3 Kompetensförsörjning 

Kontrollmoment Metod Senaste analys Riskvärde 

√Personakten - Rutiner 

ska finnas på varje kontor 
för att säkerställa att de 
handlingarna som ska 
finnas i personakten också 
gör det. 

Stickprov Resultat och noterade avvikelser: 

Stickprov är genomförda och visar på brister. 

  

Åtgärder: 

Rutiner kommer att fastställas 

12 
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