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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-08-02

 
XXXX/XXX-XXX

Gunilla Lundin

Information om vattensituationen i Råneå
Ärendenr XXXX/XXX-XXX

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ……

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om vattensituationen i Råneå.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-08-14
Ärendenr 2016.1548-1.1.1.7

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
Kurs Kronoberg
2017-06-09

Hid.nr. 2017.3854
Utbildningsdag - Ny kommunallag

Stiftelsen Tryggare 
Sverige
2017-06-07

Hid.nr. 2017.3735
Inbjudan till studieresa till Wien den 15-18 oktober 
2017 med fokus på situationell brottsprevention och 
stadsplanering

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-06-12

Hid.nr. 2017.3901
Inbjudan till SKLs MasterClass e-dialog 2 den 31 
augusti 2017

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-06-13

Hid.nr. 2017.3914
Inbjudan till konferens om framtidens utmaningar

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-06-19

Hid.nr 2017.4059
Inbjudan till SKL:s seminarieserie om Val 2018 -
utmaningar och möjligheter.

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-06-20

Hid.nr. 2017.4094
Trygghetsdag 2017 Konferens om Sociala 
insatsgrupper (SIG) 19 september 2017

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-06-20

Hid.nr. 2017.4127
Inbjudan - Fullmäktiges presidiedag, fyra tillfällen 
under hösten 2017

Haninge kommun Hid.nr. 2017.4070
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

2017-06-16 Nästa politikernätverksmöte 22/11 2017

Länsstyrelsen i 
Jämtlands län
2017-06-20

Hid.nr. 2017.4092
Inbjudan till Länsstyrelsernas och Militärregion 
Nords gemensamma totalförsvarsdagar 2017

Regeringskansliet
2017-07-03

Hid.nr. 2017.4657
Nytt datum till Inbjudan till dialog med Kommittén 
om inrättandet av en delegation mot segregation

Tillväxtverket
2017-06-15

Hid.nr. 2017.4018
Inbjudan till Stora Tillväxtdagen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-08-02

 
2017/940-1.3.1.4

Roger Danell

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag om Lulebo AB:s 
delansvar för kommunens bosättningsuppdrag
Ärendenr 2017/940-1.3.1.4

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lulebo AB:s delansvar för bosättningsupp-
draget fortgår till dess att kommunfullmäktige upphäver eller fattar annat 
beslut i frågan. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun arbetar med flera olika metoder för att få fram tillräckligt antal 
bostäder för kommunens bosättningsuppdrag. I och med den förändrade 
lagstiftningen rörande kommunplacering av nyanlända som har beviljats 
permanent uppehållstillstånd har kommunerna fått ett tydligt ansvar att ta 
emot och ordna bostad till de nyanlända personer som anvisas till kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-29 § 178 att Lulebo AB fram till 1 juli 
2017 ska ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer 
som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta 80 % av de 
bostäder som behövs dock högst 25 % av bolagets lägenhetsomsättning. 

Sedan beslutet togs i kommunfullmäktige har Migrationsverkets prognos för 
Luleå kommuns del avseende nyanlända med permanent uppehållstillstånd 
förtydligats. För 2017 beräknas 371 personer med permanent 
uppehållstillstånd komma till Luleå, för 2018 232 personer och för 2019 och 
2020 beräknas 160 personer anlända respektive år. 

Detta innebär att en tidsbegränsning av Lulebo AB:s delansvar inte är 
ändamålsenlig utan det bör istället fortgå så länge inflödet av nyanlända med 
permanent uppehållstillstånd är betydande.

 

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-08-29 § 178

Roger Danell
förvaltningschef

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden, Lulebo AB
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 18

Medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att hämta 
och köpa material och inventarier från förskolan
Ärendenr 2016/695-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget samt 
föreslå kommunstyrelsen att uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att 
genomföra detta i enlighet med befintlig avfallsplan för perioden 2017-2020.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget har skickats till kommunens kommunikationskontor, 
Luleå Renhållning och till Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) för 
yttrande.

BUF ser goda intentioner i medborgarförslaget och anser att det ligger i linje 
med en önskad utveckling. BUF ser möjligheter till än högre grad av 
samordning i kommunen och att dagens arbetsmarknads- och 
återvinningsinriktade uppdrag som kommunens återvinningsmarknad har 
även kan inbegripa medborgarförslagets syfte.

I BUF finns behov av ökat återbruk av inventarier och utrustning samtidigt 
som BUF inte avser upprätta en egen organisation för detta. Inom förskolan 
finns andra exempel där verksamheten sedan tidigare önskar utveckla 
nyskapande arbetsformer. 

Av den anledningen föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till 
arbetsmarknadsförvaltningen att genom samordning synliggöra 
förvaltningars intressen och omhänderta behovet av en kommunal 
inventariebank inom ramen för Återvinningsmarknadens 
verksamhetsområde. Det bedöms ligga i linje med kommunens beslut om 
avfallsplan samt att Arbetsmarknadsförvaltningen även visar intresse för 
sådan utveckling. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att bifalla medborgarförslaget samt föreslå kommunstyrelsen att 
uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra detta i enlighet med 
befintlig avfallsplan för perioden 2017-2020.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att bifalla 
medborgarförslaget samt föreslå kommunstyrelsen att uppdra till 
arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra detta i enlighet med befintlig 
avfallsplan för perioden 2017-2020.

Beskrivning av ärendet
Förslagställaren menar att Luleå kommuns återvinningsmarknad idag nyttjas 
av förskolor för att köpa material och inventarier, men det täcker inte behovet. 
Rektorer kontaktar varandra om någon förskola behöver cyklar, madrasser 
och så vidare. Önskemålet är att verksamheter ska kunna lägga ut på 
intranätet om sitt överblivna material och möbler som inte används, för att 
kunna byta med andra.

BUF ser goda intentioner i medborgarförslaget. Att lägga upp en 
kommunintern handel via intranätet där personal kan lägga in material som 
verksamheten inte behöver och som blir tillgänglig för övriga verksamheter är 
bra. Det bör finnas stora fördelar om återvinningsmarknaden kan inrymma 
detta i sitt verksamhetsområde.

BUF ser både möjligheter och bekymmer när inventarier och utrustning från 
förskolor och skolor idag ska ersättas. Ofta ersätts detta pga slitage men det är 
också så att slitaget inte är lika stort på allt som kasseras. I första hand ska 
BUF själv cirkulera saker för ev egna behov i förvaltningen. I andra hand ska 
avyttrade saker gå till återvinningsmarknaden för deras försäljning till 
allmänhet. I tredje hand kasseras. BUF har sedan tidigare valt att inte 
organisera egen andrahandsmarknad pga bemanningsfrågor, flyttning, 
lagring, transporter mm som bedöms svårt att prioritera i BUF:s uppdrag. Att 
utveckla samordningen i kommunen bör ha större möjligheter att fungera för 
att tillgodose förvaltningars behov.

I främst förskola och fritidshem finns kvalitativa ambitioner att utveckla 
innehållet i verksamheten om möjligheter ges till fördjupad samverkan med 
Återvinningsmarknaden. Material som inkommer till Återvinningsmarknaden 
eller som särskilt efterfrågas via förvaltningar, kommunala bolag och företag 
skulle kunna återanvändas av barn i skapande verksamhet. En särskild miljö 
(ex ett rum) vid den nya Återvinningsmarknaden skulle kunna fungera både 
för exponering av material och inspiration till hur materialet kan nyttjas. I 
förlängning skulle platsen kunna förstärkas med personal som med ett särskilt 
uppdrag exponerade, inspirerade och kompetensutvecklade förskolans 
personal till återbruk av giftfritt och återvunnet material.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Malin Svedjeholm (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att använda återvinningen för att hämta och köpa 
material och inventarier, 2016/1218-1.5.2.1
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande på medborgarförslaget
Renhållningsordning tillhörande avfallsplan 2017-2020
Arbetsutskottets protokoll § 12, 2017-02-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Arbetsmarknadsförvaltningen 2017-02-09

 
2016/163-008

Lars Sandström

Yttrande över medborgarförslag att använda återvinningen 
för att hämta och köpa material och inventarier
Ärendenr 2016/163-008

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets avslås med hänvisning till 
gällande avtalsplan och framtida plan för återanvändning.

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren menar att återvinningen idag nyttjas av förskolor för att köpa 
material och inventarier, men det täcker inte behovet. Rektorer kontaktar 
varandra om någon förskola behöver cyklar, madrasser och så vidare. 
Önskemålet är att verksamheter ska kunna lägga ut på intranätet om sitt 
överblivna material och möbler som inte används, för att kunna byta med 
andra. Kommunfullmäktige har 2017-01-30 antagit avfallsplan för Luleå 
kommun 2017-2020 samt beslutat att en plan för återanvändning ska utvecklas 
i en separat plan senast 2018. Den nya avfallsplanen omfattar att
Återvinningsmarknaden ska upprätta en kommunintern inventariebank för 
att skapa en översikt över vilka inventarier som finns tillgängliga inom hela 
Luleå kommun. Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiva till 
medborgarförslaget, men föreslår att framtagandet ska ske enligt gällande 
avfallsplan och framtida plan för återanvändning.

Beskrivning av ärendet
Förslagställaren menar att återvinningen idag nyttjas av förskolor för att köpa 
material och inventarier, men det täcker inte behovet. Rektorer kontaktar 
varandra om någon förskola behöver cyklar, madrasser och så vidare. 
Önskemålet är att verksamheter ska kunna lägga ut på intranätet om sitt 
överblivna material och möbler som inte används, för att kunna byta med 
andra. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige har 2017-01-30 antagit avfallsplan för Luleå kommun 
2017-2020 samt beslutat att en plan för återanvändning ska utvecklas i en 
separat plan senast 2018. Den nya avfallsplanen omfattar att
Återvinningsmarknaden ska upprätta en kommunintern inventariebank för 
att skapa en översikt över vilka inventarier som finns tillgängliga inom hela 
Luleå kommun. ÅVM registrerar inventarierna med bild och beskrivning i 
inventariebanken som sedan finns tillgänglig så att kommunens alla 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Arbetsmarknadsförvaltningen 2017-02-09

 
2016/163-008

Lars Sandström

medarbetare enkelt kan se vad som finns att tillgå. Arbetet med 
inventariebanken kommer att startas upp innan sommaren 2017 med 
målsättningen att vara i full drift senast 2020 och kommer att var tillgänglig 
för Luleå kommuns samtliga verksamheter. 

Medborgarförslaget faller inom ramen för Återvinningsmarknadens befintliga 
uppdrag att samla in kommunens överblivna inventarier. 
Kommunikationskontoret har i sitt yttrande angett att det är möjligt att lägga 
upp arbetsrum på intranätet som blir tillgängligt för samtliga medarbetare. 
Barn och Utbildningsförvaltningen ser behov av ökat återbruk av inventarier 
och utrustning samtidigt som BUF inte avser upprätta en egen organisation 
för detta. 

Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget men 
föreslår att framtagandet ska ske enligt gällande avfallsplan och framtida plan 
för återanvändning.

Beslutsunderlag
Bilaga Medborgarförslag

Lars Sandström
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Kommunikationskontoret
Barn och Utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN  PM Dnr 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret 2016-11-21 2016/1218-1521
Roger Jönsson

Yttrande över medborgarförslag att använda återvinningen för 
att hämta och köpa material och inventarier 

Kommunikationskontoret har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
medborgarförslag. Kommunikationskontoret föreslår att medborgarförslaget 
bifalls. 

Vi kan lägga upp ett arbetsrum på intranätet där personal kan lägga in 
material som de inte behöver och som blir tillgängligt för samtliga 
medarbetare.

Roger Jönsson
Kommunikationschef
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 104

Yttrande gällande medborgarförslag om att Lulebo sätter 
upp solceller/paneler på sina fastigheter, dnr 14/762-008
Ärendenr A-2017-42

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera moderbolaget Luleå Kommunföretag AB att inom en 
treårsperiod utreda möjliga bostadsfastigheter och lokaler för 
solcellsinstallation avseende lämpligt riktade ytor eller tak. 
Rekommendationen omfattar att ta fram en kalkyl samt planering för 
finansiering och så småningom installation. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen under 2014 där 
förslagsställarna föreslår att Lulebo ska sätta upp solceller på sina hus. Energi- 
och klimatrådgivaren på miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare (2015) 
lämnat ett yttrande men nu efterfrågar kommunstyrelsen ett yttrande även 
från miljö- och byggnadsnämnden. 

Energi- och klimatrådgivningen på Luleå kommun anser att det skulle vara 
mycket lämpligt att Luleå Kommunföretag AB kunde föregå med gott 
exempel för fastighetsägare och bostadsbolag i Luleå och installera solceller på 
en eller flera av sina bostadsfastigheter eller lokaler och föreslår därför miljö- 
och byggnadsnämnden att göra följande: 

Föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslagets intentioner tillstyrks 
genom att rekommendera moderbolaget Luleå Kommunföretag AB att inom 
en treårsperiod utreda möjliga bostadsfastigheter och lokaler för 
solcellsinstallation avseende lämpligt riktade ytor eller tak. 
Rekommendationen omfattar att ta fram en kalkyl samt planering för 
finansiering Efter treårsperioden (eller innan om det är möjligt) 
rekommenderas den första solcellsanläggningen att installeras och därefter 
kan ytterligare installationer av solcellsanläggningar läggas in i 
underhållsplaner för de fastigheter som bedömts vara lämpliga för 
produktion av sol-el.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera moderbolaget Luleå 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Kommunföretag AB att inom en treårsperiod utreda möjliga 
bostadsfastigheter och lokaler för solcellsinstallation avseende lämpligt 
riktade ytor eller tak. Rekommendationen omfattar att ta fram en kalkyl samt 
planering för finansiering och så småningom installation.

Arbetsutskottet har 2017-05-16 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta 
i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.

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

Beskrivning av ärendet 
Luleå har skrivit på Borgmästaravtalet och i och med det har vi som stad 
åtagit oss att minska vår energiförbrukning och våra utsläpp av växthusgaser 
mer än EU:s målsättning. Att installera solceller på lämpliga tak som ägs av 
Luleå Kommunföretag AB skulle vara en del i det arbetet. Vi är även en 
ekokommun och det ligger därför även i linje med det arbetet att titta på våra 
möjligheter att vara ett föredöme när det gäller att producera egen förnybar 
energi. När solen skiner producerar solcellerna el till fastigheten och eventuell 
överskottsel säljs till elbolaget. När solen inte skiner köper man el från 
elbolaget precis som vanligt. 

Det är utmärkta förhållanden att installera en sol-elsanläggning i Luleå 
eftersom det är mycket små skillnader i mängden solinstrålning mellan södra 
och norra Sverige. Solcellsanläggningen på Acusticums tak i Piteå har flera år i 
rad varit Sveriges mest effektiva solcellsanläggning, den har producerat mest 
antal kWh per installerad kW i Sverige. Norrbottenskusten ligger ofta i topp 
på solligan och vi har mycket goda förutsättningar för produktion av sol-el.

Det kommunala bostadsbolaget i Umeå har installerat 2650 kvadratmeter 
solceller på Ålidhem, vilket nu är en av Sveriges största solcellsanläggningar. 
De producerar lika mycket el som liknande anläggningar i södra Sverige. 
Solcellerna på Ålidhem ger en årsproduktion på ca 320 000 kWh vilket 
motsvarar ca 37 procent av områdets förbrukning av fastighetsel.

Solceller har på senare år blivit mycket billigare och som företag kan man 
dessutom få 30 % av investeringskostnaden tillbaka genom att ansöka om 
solcellsstöd hos länsstyrelsen. Solceller är en förnyelsebar energikälla som 
minskar den rörliga energikostnaden under lång tid eftersom cellerna har en 
livstid på mellan 30-50 år.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2017-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Det är hög tid att Luleå som stad börjar delta i omställningen till produktion 
av förnybar elenergi. Att installera solceller på kommunala fastigheter är en 
viktig del av omställningen och också en markör som visar att Luleå hänger 
med i utvecklingen, något som i sin tur kan locka till sig andra investerare i 
branschen, som t ex Northvolts batterifabrik.

Beslutsunderlag
1. Bilaga: Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp solpaneler på sina 

hus
2. Yttrande från Lulebo

Beslutet skickas till
Kansliet
Christer Andersson, miljö- och byggnadsförvaltningen
Lena Hedberg, miljö- och byggnadsförvaltningen 
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                                        2017-08-02 dnr 14/762-008

LULEBO AB     Köpmangatan 27     972 33 Luleå     tel 0920-23 67 00     Fax 0920-23 67 39

Ulrika Persson tel: 23 67 39 

Luleå kommun
Kommunförvaltningens kansli

Yttrande gällande Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp solpaneler 
på sina fastigheter

Lulebo har hittills inte utfört några djupare analyser/utredningar gällande 
installation av solpaneler. För planerade projekt i närtid finns inga planer på 
att installera solpaneler men kommer att tas i beaktande i framtida projekt. 

Med vänlig hälsning

Ulrika Persson
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 101

Medborgarförslag om utredning om vatten och avlopp till 
Sörbyarna
Ärendenr 2017/473-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att 
avslå medborgarförslaget om alternativ VA-utredning för Sörbyarna, med 
anledning av att utredning redan genomförts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 § 35 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget, med anledning av 
att utredning redan genomförts.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Förslagställarna representerar byaföreningar i Sörbyarna och föreslår att en 
alternativ VA-utredning görs för att undersöka hur många fler hushåll i 
Sörbyarna som kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet med hjälp av 
relinade rör, vattentorn och dammar. 

Förslagställarna anför att det inte investerats i VA i Sörbyarna på 30 år, och i 
och med att andra områden prioriteras kan det dröja 30 år till. Kommunen vill 
växa med 10 000 nya invånare och med ett fungerande kommunalt VA-system 
skulle Sörbyarna kunna bistå med tusen av dessa nya invånare. 

De idéer som föreslås i medborgarförslaget ligger i linje med de beslutade 
investeringar som har genomförts/genomförs i Sörbyarna 2012-2019, efter att 
kartläggning av den kommunala VA-kapaciteten genomförts 2010. 
Med anledning av att de åtgärder som presenteras i medborgarförslaget 
ligger i linje med de investeringar som beslutats för det kommunala VA-
systemet i Sörbyarna, anses en förnyad utredning inte bidra med ytterligare 
kunskap om hur systemet skall förstärkas för att fler skall kunna anslutas. 

Sörbyarna har inte pekats ut som ett av de prioriterade områdena för VA-
utbyggnad i det inriktningsbeslut som fattades av kommunfullmäktige 2015-
12-14. De åtgärder som föreslås för Sörbyarna kommer att medge en mindre 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

andel nya anslutningar till det kommunala VA-nätet när de är genomförda. 
Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till de åtgärder som upptagits i 
medborgarförslaget men anser inte att en förnyad utredning krävs och 
föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Beskrivning av ärendet
Förslagställarna representerar byaföreningar i Sörbyarna och föreslår att en 
alternativ VA-utredning görs för att undersöka hur många fler hushåll i 
Sörbyarna som kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet med hjälp av 
reclinade rör, vattentorn och dammar.

De idéer som föreslås i medborgarförslaget ligger i linje med de beslutade 
investeringar som har genomförts/genomförs i Sörbyarna sedan 2012-2019. 
Nedan följer en redogörelse av den utredning som belyser status samt 
åtgärder för vatten- och avloppssystemet i Sörbyarna.

Sörbyarna har sedan mitten på 1970-talet försörjts med kommunalt vatten och 
avlopp via överföringsledningar från Gäddviks vattenverk och Uddebo 
avloppsreningsverk. Innan dess fanns lokala mindre vattenverk samt enklare 
avloppsanläggningar såsom fällningsdammar. Dagens vatten- och 
avloppssystem utgörs av enkelmatade ledningar, vilket medför att systemet är 
sårbart vid leveransavbrott. En kartläggning av den kommunala VA-
kapaciteten i Sörbyarna genomfördes 2010 där följande kunde konstateras;

Dricksvattenkapacitet
 Ledningsnätet söder om Bergnäset och ut till Ale medger i huvudsak inga 

nya anslutningar för dricksvatten.
 Huvudledningarna för dricksvatten är en eller flera dimensioner för liten 

från Bergnäsets industriområde till Ale.
 Utjämningsvolymer saknas i systemet för att säkerställa försörjning vid 

eventuell vattenläcka.
Avloppsvattenkapacitet
 Ledningsnätet från Bergnäsbron ut till Ale medger inga nya anslutningar 

för avloppsvatten.
 Huvudledningarna samt tillhörande pumpstationer är 

underdimensionerade och risken för bräddning av avloppsvatten vid 
vårsmältning är stor.

Fyra alternativ för att förstärka systemet i Sörbyarna utreddes under 2011 och 
ställdes mot varandra i en fallstudie där ekonomi, miljö, tillväxt, teknik och 
funktion utgjorde urvalskriterier. Det förstärkta nollalternativet med satsning 
på bräddrening via fällningsdammar, nya högreservoarer för dricksvatten, 
ombyggnation urval av ledningssträckor samt relining, brunnsbyten i syfte att 
minska tillskottsvatten och uppgradering av ett antal pumpstationer fick 
högst genomslag och förordades. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Satsningen påbörjades 2012 med uppgradering av huvudpumpstationen vid 
Bergnäset samt tillhörande ledningssträcka. Under 2012-2019 har följande 
åtgärder vidtagits/planeras vidtas för att förstärka VA-systemet i Sörbyarna;

Tabell 1 Genomförda och planerade investeringar åren 2012-2019 

Tillskottvattenåtgärder (brunnsbyten + relining) 5,5 mk12 mkr 
Fällningsdammar Antnäs + Alvik 30 mkr 
Uppgradering pumpstationer 5 mkr
Uppgradering tryckstegringar 6 mkr
Åtgärder ledningssträckor 13 mkr 
Högreservoar Måttsund/Alvik 26 mkr
TOTAL 92 mkr
 
Åtgärderna som vidtas innebär framförallt att vattendistributionen till 
Sörbyarna säkerställs. Dessa åtgärder, när de väl är färdigställda, kommer att 
medge en viss ökad anslutning till det kommunala VA-nätet i Sörbyarna. 
Detta innebär dock inte att större exploateringar med kommunal vatten- och 
avloppsanslutning kan genomföras förrän huvudsystemet (Östra länken) är 
utbyggt. Kommunfullmäktige fattade 2015-12-14 beslut om hur utbyggnaden 
av huvudsystemet skall ske enligt bestämd prioritetsordning. Detta för att 
säkerställa att kommunen uppfyller målet om 10 000 nya Luleåbor. I beslutet 
anges också att konsekvensen av detta är att Sörbyarna inte kommer omfattas 
av större kommunala investeringar i vatten och avlopp under de kommande 
10 åren.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-09, hid 2017.3233
Medborgarförslag (bilaga), hid 2017.3234

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

21



22



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 71

Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en 
större handikappanpassad toalett inne i stan
Ärendenr 2015/1198-008

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 
stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden ska kartlägga nuläget 
avseende den typ av handikapptoalett som avses i medborgarförslaget, 
återkomma med en redogörelse för hur behovet ser ut samt förslag på 
lösningar/rutiner för att använda befintliga toaletter.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag avseende byggandet av en större handikappanpassad 
toalett inne i Luleå centrum har lämnats in. Förslagsställaren vill att en större 
WC byggs i Luleå centrum som ska göras tillgänglig med taklift och 
fullängdsbrits, för privatpersoner och verksamheter. 

Förslagsställaren menar att de toaletter som finns idag inte är tillräckligt 
anpassade för att fylla de behov som finns och därmed begränsas möjligheten 
för personer med olika funktionsnedsättningar att delta i olika arrangemang.

I första hand föreslår förslagsställaren att denna toalett byggs i Kulturens hus, 
då dessa lokaler har bra öppettider. Ett annat alternativ är Kulturskolan av 
samma anledning.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 230 att medborgarförslaget får 
ställas samt att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från 
stadsbyggnadsnämnden, barn och utbildningsnämndens samt 
tillgänglighetsrådet. 

Stadsbyggnadsnämndens yttrande 
Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning i samråd med 
kulturförvaltningen har funnit att behovet relativt enkelt kan tillgodoses 
genom en mindre ombyggnad av befintlig RWC i Kulturenshusets entré. En 
sådan lösning innebär att RWCn är öppen för allmänheten under öppettider 
för Kulturens hus. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande
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§ 71 (forts) 

Investeringskostnaden är beräknad till ca 250 000 kronor och ryms inom 
befintlig investeringsbudget. Kostnaden för hyra och drift, beräknad till ca 
25 000 kronor/år, inklusive säkerhetskontroller av lift och selar.

Stadsbyggnadsnämnden har 2016-09-29 § 175 föreslagit kommunfullmäktige 
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kulturförvaltningen inte 
anser sig har råd, inom befintlig driftbudget, med hyra och drift ca 25 000 
kronor/år.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-02-02 § 5 föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget avseende den del 
som avser byggande av handikapptoalett i kulturskolan.

Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande 
Kommunala tillgänglighetsrådet har 2017-02-14 lämnat följande yttrande: 
FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, vilken är en del av 
den svenska diskrimineringslagstiftningen, slår fast alla människors rätt att 
leva självständigt och att delta i samhället.

I konventionens andra artikel definieras diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning som att:
"Varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av funktions-
nedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra 
erkännande, åtnjutan de eller utövande på lika villkor som andra av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, 
ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på andra områden. 
Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra 
skälig anpassning."

Kommunala tillgänglighetsrådet har inte kännedom om hur många personer i 
Luleå kommun som har behov av de hjälpmedel som nämns i medborgar- 
förslaget men anser att för dessa personer skulle den föreslagna investeringen 
ge stor nytta och skapa bättre möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta 
del av det utbud som finns.

Sammanträdet
Stadsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 71 (forts) 

Ordföranden (S) föreslår återremittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden. 
Stadsbyggnadsnämnden ska kartlägga nuläget avseende den typ av 
handikapptoalett som avses i medborgarförslaget, återkomma med en 
redogörelse för hur behovet ser ut samt förslag på lösningar/rutiner för att 
använda befintliga toaletter. 

Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer eget förslag under proposition och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag. KLF Hid: 2015.4061
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2016-09-29 § 175. KLF Hid: 

2017.1169  
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-02 § 5. KLF Hid: 

2017.727 
 Tillgänglighetsrådets protokoll 2017-02-14. KLF Hid: 2017.1024

Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN 

FRÅN 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Luleå 
Kommunstyrelse 

INK 2015 -09- l 9 
Årendenr ............................... .. 

HID ....................................... . 

 

FÖRSLAG OCH MOTIVERING 

Presentera ditt förslag här. Motivera gärna varför och hur förslaget ska genomföras. 

Behöver du mer utrymme så kan du bifoga en separat bilaga. 

Vårt förslag är att Luleå kommun skall bygga en större handikappanpassad toalett inne i stan, tillgänglig både för privatpersoner och verksamheter, 

med taklift och brits. Många funktionshindrade människor, barn som vuxna, kan ej använda sig av de handikapptoaletter som finns i stan i dagsläget. 

Detta gör all lokaler och arrangemang som skall vara tillgängliga för alla I dagsläget inte är det. Vårt förslag är all denna HK-toaletl byggs i Kulturens Hus, då man har bra öppettider där. 

Förslagsvis skulle man kunna låna nyckel till denna toalett i receptionen, för att säkerställa att liften inte utsätts för skadegörelse. Ett annat ställe som inte är tillgängligt för alla 

är Kulturskolan. Vi jobbar inom särskolan och vi kan ej besöka Kulturskolan och ta del av deras utbud pga det inte finns möjlighet att gå på toaletten med 

flera av våra ungdomar. Detta känns inte ok. Naturligtvis finns det ner arenor där man borde utöka tillgängligheten på detta sätt, men en bra början vore 

som sagt var att se över möjligheten att åtminstone erbjuda en toalett inne i stan, och i förlängningen även en toalett på Kulturskolan. 

Med vänlig hälsning/ Personalen på Drakens Ungdomsfritids genom Ulrika Johansson. 

Jag godkänner att Luleå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att publiceras 
på Luleå kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och kallelser görs 

tillgängliga via www.lulea.se. 

___________ _ 
Datum 

Luleå kommun 
971 85 Luleå 

Underskrift 

Telefon 

0920-45 30 00 
Fax 
0920-136 88 

Hemsida 
www.lulea.se 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 103

Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en 
större handikappanpassad toalett inne i stan 
(återremitterat)
Ärendenr 2015/1851-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen bifalla medborgarförslaget 
med tillägg att Trygghetsrådet med brukare ska involveras vid utformning av 
toaletten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 230, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
rekommendera kommunstyrelsen godkänna medborgarförslaget, 
kulturförvaltningen har godkänt att kostnaden tas inom befintlig driftbudget, 
med hyra och drift ca 25 000 kronor/år. 

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag om att en större WC 
byggs i Luleå centrum och görs tillgänglig med taklift och fullängdsbrits, för 
privatpersoner och verksamheter. 

Förslagsställaren menar att de toaletter som finns idag inte är tillräckligt 
anpassade för att fylla de behov som finns och därmed begränsas möjligheten 
för personer med olika funktionsnedsättningar att delta i olika arrangemang.
I första hand föreslår förslagsställaren att denna toalett byggs i Kulturens hus, 
då dessa lokaler har bra öppettider. Ett annat alternativ är Kulturskolan, av 
samma anledning.

Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning i samråd med 
Kulturförvaltningen, har funnit att behovet relativt enkelt kan tillgodoses 
genom en mindre ombyggnad av befintlig RWC i Kulturenshusets entré. En 
sådan lösning innebär att RWCn är öppen för allmänheten under öppettider 
för Kulturens hus. 

27



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Investeringskostnaden är beräknad till ca 250 000 kronor och ryms inom 
befintlig investeringsbudget. Kostnaden för hyra och drift, beräknad till ca 25 
000 kronor/år, inklusive säkerhetskontroller av lift och selar.

Beskrivning av ärendet
Anpassning av en befintlig WC till en större RWC med plats för brits, innebär 
att en vägg och dörr flyttas samt en larmanordning också flyttas. Anskaffning 
av lös utrusning, dvs britsen, sker av Kulturnämnden. 

Sammanträdet
Avdelningschef för Fastigheter föredrar ärendet.

Ulrika Lundberg (V) föreslår att Tillgänglighetsrådet med brukare ska 
involveras vid utformningen av toaletten.

Ordförande föreslår bifall till tilläggsförslag från Ulrika Lundberg (V).

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag inklusive tilläggsförslag från Ulrika Lundberg (V) och finner att 
nämnden beslutar bifalla förslaget med tillägg.

Beslutsunderlag
Remissvar 2017-05-19, hid 2017.3239
Medborgarförslag (bilaga), hid 2017.3240
Skiss på ombyggnad, hid 2016.4886

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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 Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 5

Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en 
större handikappanpassad toalett inne i stan
Ärendenr 2016/648-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrande om att avslå 
medborgarförslaget i den del det avser byggande av handikapptoalett i 
kulturskolan.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget anser att en större, handikappanpassad toalett tillgänglig 
för privatpersoner och verksamheter, med taklift och fullängdsbrits, byggs i 
centrala staden. I första hand föreslås att denna toalett byggs i Kulturens hus 
då dessa lokaler har bra öppettider. Ett annat alternativ är Kulturskolan, av 
samma anledning.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 230, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden 
som föreslår att avslå förslaget med motiveringen att kulturförvaltningen 
anser sådan åtgärd i Kulturens hus för kostsam. Ärendet har därefter, 2016-11-
02, gått till bland annat barn- och utbildningsnämnden (BUN) för yttrande.

Barn och utbildningsförvaltningen (BUF) föreslår BUN besluta att 
rekommendera kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget, i den del det 
avser byggande av en handikapptoalett på kulturskolan. 

Förslagsställaren hänvisar även till sitt arbete i särskolan och gör en koppling 
till särskolans möjlighet att kunna besöka kulturskolans verksamhet.
I den verksamhet som Kulturskolan bedriver i egna lokaler bedöms en god 
tillgänglighet och klaras samt att flexibilitet bedöms finnas för att möta olika 
intressenters behov. Om föreslagen toalett byggs i exempelvis Kulturens hus 
skulle även Kulturskolan se det som positivt för sin verksamhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna yttrande om att avslå medborgarförslaget i den del det 
avser byggande av handikapptoalett i kulturskolan.
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Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
yttrande om att avslå medborgarförslaget i den del det avser byggande av 
handikapptoalett i kulturskolan.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har besvarat förslaget i den del det avser centrala 
staden. Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) förväntas yttra sig avseende 
förslagets andra del, önskemål om en handikapp toalett i kulturskolan. 
Förslagsställaren hänvisar även till sitt arbete i särskolan och därmed 
efterfrågas även yttrande från BUN.
Förslagsställaren menar att många funktionsnedsatta inte kan använda sig av 
de handikapptoaletter som finns i olika offentliga lokaler i stan i dagsläget, 
vilket innebär att lokaler och arrangemang som ska vara tillgängliga för alla 
inte är det. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt investeringskostnaden för en RWC i 
kulturens hus enligt förslaget till ca 250 000 kronor. Kostnaden för hyra och 
drift, beräknad till ca 25 000 kronor/år, inklusive säkerhetskontroller av lift 
och selar.

BUF anser inte att en byggnation av föreslagen handikapptoalett i 
kulturskolans lokaler är en prioriterad åtgärd. Kulturskolan har största delen 
av sin verksamhet förlagd ute i skolorna, i centrala stan och de arrangemang 
som Kulturskolan anordnar, kan förläggas till platser där tillgängligheten är 
god. I de fall besökare kommer till Kulturskolans lokaler finns idag hiss, 
ramper och handikapptoalett. Finns särskilda önskemål från elever eller andra 
målgrupper är flexibiliteten hög från Kulturskolans verksamhet att tillmötesgå 
och anpassa utifrån målgruppers behov. Det finns även rymliga utrymmen 
med omklädning och toalett där de hjälpmedel som behövs tillfälligt kan 
inrymmas. Kulturskolan vet i förväg vilka som besöker verksamheten och det 
finns idag inte ett kontinuerligt behov av den typ av toalett som föreslås. 
Kulturskolan skulle till att börja med vilja prova med alternativ som att hyra 
lift och brits vid specifika tillfällen, eller då behov uppstår.

Särskolan anser att möjligheten att bruka Kulturskolan upplevs god då 
Kulturskolan är öppen för lösningar som att komma ut till eleverna på 
skolorna.

En kostnad för att bygga föreslagen toalett i Kulturskolans lokaler kan 
beräknas uppgå till ungefär samma belopp som Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömt för Kulturens hus. Om det finns en toalett av föreslagen typ på 
Kulturens hus skulle Kulturskolan också kunna förlägga aktiviteter i dessa 
lokaler för att alla skall kunna delta.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 5, 2017-01-19
Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden § 175, 2016-09-29 
Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en större 
handikappanpassad toalett inne i stan

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2017-08-01
 

Ensamkommande unga ges möjlighet att bo kvar i Luleå 
kommun efter fyllda 18 år
Ärendenr 

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ensamkommande unga asylsökanden som var 
boende i Luleå 30 juni 2017 och är födda 990701 – 000630, ges möjlighet att bo 
kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. Möjligheten att bo kvar gäller fram till 
2018-06-30.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag som möjliggör 
att ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen kan bo 
kvar i anvisningskommunerna, istället för att tvingas flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan på beslut. 

Luleå kommuns strategiska plan för 2017-2018 slår fast att förutsättningarna 
för ökad tillväxt och attraktionskraft ska förbättras så att människor vill bo och 
arbeta här. I det arbetet tar Luleå tydlig ställning för öppenhet, mångfald och 
genom att bjuda in så många som möjligt i samhällsutvecklingen. Dessa 
intentioner talar starkt för att de ensamkommande asylsökande barnen som 
fyller 18 år inte ska tvingas lämna kommunen och kanske avbryta påbörjade 
gymnasiestudier. Genom att möjliggöra för dem att stanna i Luleå, fullfölja sin 
utbildning och lära sig språket, ökar möjligheten att de blir kvar i kommunen, 
etablerar sig och får arbete och därigenom bidrar till kommunens utveckling 
och tillväxt.

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att Luleå kommun ger den 
grupp av asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år, och som avses 
i regeringens beslut om tillfälligt kommunbidrag, möjlighet att bo kvar i 
kommunen i avvaktan på beslut.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners 
mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet 
kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för 
asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för 
mottagandet av vuxna under asyltiden och de som har fyllt 18 år förväntas 
därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2017-08-01
 

Regeringen har dock beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag i 
höständringsbudgeten som möjliggör att ensamkommande barn som hinner 
fylla 18 år under asylprocessen kan bo kvar i kommunerna och till exempel 
fullfölja sina studier. Möjligheten att få del av bidraget omfattar endast de 
ensamkommande unga som är födda 990701 t.o.m. 000630 och fanns inskrivna 
i systemet 2017-06-30.

Det innebär att vuxna asylsökande fortfarande är ett statligt ansvar men att 
varje kommun har fått möjlighet att fortsätta att ha ensamkommande unga 
kvar på boenden mot ett statligt bidrag, i väntan på slutligt beslut. 

I Luleå är 56 barn födda inom intervallet som fortfarande är asylsökande. 
Preliminärt beräknas beslutet ge ökade kostnader med 1,9 mkr för kommunen 
efter det att statliga bidraget på 1,2 mkr räknats bort. Bedömningen är att 
kostnadsökningen ryms inom Arbetsmarknadsförvaltningens budget. 

Arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 
bosättningsgruppen finna lösningar på boendefrågan för målgruppen. 

Luleå gymnasieskola välkomnar ett beslut där nyanlända elever får stanna 
kvar i kommunen när de fyller 18 år. Det möjliggör för dem att fortsätta och 
slutföra påbörjad gymnasieutbildning. Idag finns en stor oro bland denna 
elevgrupp, då de lever i en ovisshet kring sin framtid, vilket påverkar deras 
mående och därmed deras studieresultat. 
 
Luleå gymnasieskola har byggt upp en språkintroduktionsutbildning av god 
kvalitet, med hög kompetens och tillräcklig volymkapacitet. Bedömningen är 
således att Luleå gymnasieskola har förutsättningar att klara att fortsätta 
utbilda nyanlända elever som efter 18 års ålder ges möjlighet att stanna i 
Luleå. 

Utbildningskostnaden för asylsökande elever täcks av det statsbidrag som 
Luleå kommun får via Migrationsverket. De elever som beviljas 
uppehållstillstånd får en kommunplacering och räknas därefter som ordinarie 
invånare i kommunen. Även då utgår ett mindre schablonbelopp från 
Migrationsverket för utökade kostnader av elevers skolgång under de två 
första åren. 

Sven Lindahl
Tf chef Arbetsmarknadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kvalitet & samhällsutvecklings Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-06-14

 
2017/343-1.5.2.1

Anders Bylund

Yttrande över Medborgarförslag om busstrafik till Norra 
Gäddvik
Ärendenr 2017/343-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka medborgarförslaget om busstrafik till 
Norra Gäddvik i den utformning som föreslås.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställarna föreslår i ett medborgarförslag att lokaltrafikbussen sedan 
den passerat Storheden kör till Karlsvik via Storsandsvägen och Arcusvägen.

Luleå kommun och Luleå Lokaltrafik AB är medvetna om att Norra Gäddvik 
idag saknar busslinjetrafik. Olika lösningar har diskuterats genom åren men 
någon bra lösning har inte hittats. Problemet är att hitta lämplig plats för 
bussen att vända på och där föraren samtidigt får ha sin vilopaus.

Förslagsställarnas förslag innebär att merparten av resenärerna, som ska till 
och från Karlsvik, får en längre restid samt att vändmöjligheten blir på en 
plats som tidigare av förare upplevts som enslig och otrygg.

Kommunen och Luleå Lokaltrafik kommer att arbeta vidare med att på sikt 
försöka hitta en bra lösning för de boende i Norra Gäddvik men den 
föreslagna lösningen i medborgarförslaget anser vi inte kan genomföras.

Maria Nordgren Karl Johan Gramner
Samhällsutvecklingschef Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB

36



37



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-07-05

 
2017/857-1.2.3.1

Maria Bergman

Finansiering av projektansökan Nysvenska förebilder i 
Norrbotten
Ärendenr 2017/857-1.2.3.1

Kvalitet & samhälsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 100 tkr till projektet 

Nysvenska förebilder i Norrbotten,
2. medel anvisas från anslaget EU-medfinansiering,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Nysvenska förebilder i Norrbotten syftar till att visa allt bra som våra nya 
medborgare bidrar med samt lyfta fram goda förebilder inspirerar andra nya 
svenskar. Resultatet kommer att vara i form av foto och film och visas genom 
utställning (ev utomhus, Storgatan) och sociala media.

Snow Garden AB är projektägare och budgeten uppgår till 300 tkr. 
Medfinansiering förväntas ske från Region Norrbotten (100 tkr), Länsstyrelsen 
(100 tkr) och Luleå kommun (100 tkr). Det kommer att vara en jämn 
könsfördelning bland deltagarna i projektet samt i styrgruppen till projektet. 

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Snow Garden AB
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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PROJEKTANSÖKAN TILL LULEÅ KOMMUN  
Förstudie - Nysvenska förebilder i Norrbotten 

 
 

Sökande 
Snow Garden AB  
 

 

 
Samarbetsparter 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Region Norrbotten 
 
 
Sökta medel 
100 000:- + 100 000 via Länsstyrelsens §37-medel, enligt bifogad blankett. 
 
 
Insatsens namn 
Förstudie – Nysvenska förebilder i Norrbotten 
 
 
Tidsperiod 
2017-06-15 – 2017-09-15 
 

Kontaktuppgifter sökande 
Kommun: Luleå              
Postadress: Storgatan 36 
Telefon/fax: 070 300 66 13 
E-postadress: andreas@snowgarden.se 
  
Plusgiro/Bankgiro: 5229-2752 
                        
Egen referens: Andreas Harnemo  
Organisationsnr:   556577-8452 
 

Kontaktperson/er i kommunen 
1. Namn och funktion: Yvonne Stålnacke            
 Telefon/Mobil: 0920-45 30 00 
 E-post: yvonne.stalnacke@lulea.se 
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Beskrivning 

Bakgrund och behovsanalys  
 
En grundförutsättning för att nysvenskar ska vilja bo långsiktigt i Norrbottens kommuner 
är tillgång till jobb och ett socialt nätverk. Det gäller också att få denna grupp medborgare 
att känna sig välkomna av samhället, att visa att de bidrar med bra saker och är en 
förutsättning för det framtida Norrbotten.  
 
I dagsläget är nysvenskar en ganska anonym grupp och de gånger media skriver så handlar 
det oftast om negativa aspekter. Detta är beklagligt då dessa problem är en väldigt liten del 
av helheten. 
 
 
Syfte  
 
Syftet med projektet är att lyfta fram goda förebilder som dels inspirerar andra att gå i 
samma fotspår, men också som visar upp till ”vanliga svenssons” allt bra som våra nya 
medborgare bidrar med. Vilken potential de besitter och hur vi tillsammans kan lösa 
framtida problem.   
 
 
Mål och effekter 
 
Målet är att en betydande del av invånarna i Norrbotten ska ta del av utställning, filmer och 
föreläsningar. Att visa upp till resterande delar av Sverige hur vi jobbar med dessa frågor i 
Norrbotten. Att när det kommer besök till Norrbotten ha konkreta exempel på personer och 
företeelser som kan lyftas fram. Att inspirerar fler nysvenskar att förverkliga sin dröm i 
Norrbotten. 
 
 

40



 
3 

Målgrupp/er  
 
Deltagarna i projektet är nysvenskar som på ett eller annat sätt lyckats etablera sig på ett 
föredömligt sätt. Med jobb, bostad och socialt umgänge. Som kan visa hela kedjan från 
asylmottagande vidare till utbildning/validering vidare till jobb. Personer som är tydliga 
exempel på varför vi behöver fler människor hit upp och vilken positiv samhällseffekt de 
medför. 
 
Mottagare är personer i samma situation som de ovan nämnda, men i ett tidigare skede. En 
annan viktig mottagargrupp är ”vanligt folk” som inte satt sig in i alla dessa positiva 
effekter och personers potential utan mest sett de relativt få negativa aspekterna i media. 
 
 
Genomförande, med metod, tids- och aktivitetsplan  
 
Pilotprojektet har Luleå Kommun som huvudområde. Projektstart planeras till 15 juni och 
redovisning av material och färdig genomförandeprojektplan beräknas till senast 15 
september. Genomförandeprojektet kommer inkludera samtliga kommuner i Norrbotten. 
 
Arbetsgången baseras till stor del på tidigare projekt ”Kvinnor som förebilder i 
Norrbotten”, men kommer att vara på ett mer genomarbetat och personligt sätt. Både i 
konstnärlig porträttstil och dokumenterande i personens vardagliga miljö. Filmintervjuer 
spelas in, både för sociala medier och kommande film om hela projektet. Ett podcastavsnitt 
med varje medverkande person genomförs. 
 
Resultatet från genomförande projektet visasa upp i utställningar runt om i länet. Planerat 
är att det ska vara utomhus på t.ex. Storgatan, så att man inte behöver gå till en specifik 
plats för att ta del av materialet. 
 
 
Uppföljning och/eller utvärdering  
 
Utvärdering sker av styrgrupp och kommande genomförandeprojektfinansiärer efter 
piloten är genomförd och dokumenterad. 
 
Plan för implementering  
 
För förstudien kommer resultatet att ingå i genomförandeprojektet. I slutändan kommer 
materialet från projektet kunna användas i skolan, vid stadsbesök och i andra sammanhang 
där man vill visa upp hur man jobbar med integration. 
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Jämställdhet  
 
Det kommer vara 50/50 könsfördelning  bland deltagarna i projektet. Vi strävar också efter 
en jämställd projektgrupp/styrgrupp. 
 
Samtliga projekt vi genomfört senaste åren har haft ett tydligt jämställdhetsfokus, vi har 
gått en rad utbildningar i genusmedvetenhet inom foto och marknadsföring och jobbar i 
allmänhet för allas lika värde och rätt till lika möjligheter. 
 
Lika rättigheter och barnets bästa 
 
Styrgruppen hjälps åt att ta fram en lämplig samling deltagare för att säkerställa att det blir 
jämlikt och ej diskriminerande. Projektgruppen innefattar minst två personer som själva är 
nysvenskar. 
 
Samarbetsparter och ansvarsfördelning  
 
Projektägare och genomförandepart är Snow Garden AB (556577-8452).  
Preliminär styrgrupp är  
Andreas Harnemo – Snow Garden 
Chloé Kunda – Snow Garden 
Torsten Fors – Länsstyrelsen 
Representant från Luleå Kommun 
Representant från Region Norrbotten 
 
Snow Garden med projektledare Andreas Harnemo sköter dagliga arbetet och 
ansvarsfördelningen. Styrgruppen träffas vid projektets uppstart och sätter riktlinjerna och 
hålls sedan informerade regelbundet under projekttiden.  I övrigt görs inga anspråk av 
arbetsinsats från deltagarna i projektet, annat än som bollplank och medverkande vid vissa 
events.  
 
Kopplingar till andra projekt eller program  
Projektet kommer vara ett komplement till pågående projekt ”Integration och tillväxt i 
Norrbotten”. 
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Budget  
 

 
Kostnadsslag      År 2017 År 2018 År 2019 Totalt   
Externa tjänster (typ av köpt tjänst) 
Projektledning, filmning, fotografering 

200,000 

     

 

     

 

     

 

Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal 
personer och månadslön inklusive lönebikostnad) 
2st. timanställda 200kr/h + arb.avg. 

30,000 

     

 

     

 

     

 

Overheadkostnader (max 15 %) 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler) 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Material mm. (specificera typ av material) 
Stora utskrifter, bygge av betongfundament 
till utställning m.m. 

70,000 

     

 

     

 

     

 

Resekostnader  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Summa 300,000 

     

 

     

 

     

 

Finansiärer 
Länsstyrelsen i Norrbotten  100,000:- 
Region Norrbotten   100,000:- 
Luleå Kommun  100,000:- 
 
Totalt   300,000:- 

 

 

Signering (undertecknas av behörig firmatecknare) 
Ort och datum 
 
 
Namn och titel 
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- Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga.  
- Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. 
- Jag medger att uppgifter om insatsen och och kontaktuppgifter får publiceras av Länsstyrelsen.  
- Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den 

upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet.  
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-07-06

 
2017/834-3.5.1.1

Maria Bergman

Finansiering av upphandlingsdagen
Ärendenr 2017/834-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera 

upphandlingsdagen med 45 tkr år 2018, 
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsdagen syftar till att skapa en plattform för dialog för de aktörer
som berörs av offentlig upphandling i sitt yrke; leverantörer, upphandlande
myndigheter och politiker. Upphandlingsdagen ska även ge intressenterna en
uppdatering kring nyheter inom offentlig upphandling.

Dagen är initierad av Upphandlingsrådet med Norrbottens Handelskammare
som projektägare och utförare. Deltagarna i Upphandlingsrådet är aktörer
från offentlig sektor och näringsliv, Luleå kommun representeras av
inköpschefen. Dagen finansieras via Handelskammarens samarbetspartner
och deltagaravgifter.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att upphandlingsdagen fyller en viktig 
funktion som mötesplats för leverantörer och upphandlande myndigheter. 
Insatsen skapar förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Handelskammaren
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Norrbottens Handelskammare
0920-45 56 60
www.norrbottenshandelskammare.se

ANSÖKAN OM PROJEKTANSÖKAN TILL UPPHANDLINGSDAGEN 2018

Norrbottens Upphandlingsråd
Norrbottens Handelskammare koordinerar Norrbottens Upphandlingsråd som är en sammanslutning 
av aktörer från näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att samverka för att främja och utveckla 
parters agerande i offentlig upphandling.

Upphandlingsrådets mål är att skapa mötesplatser för dialog mellan marknadens aktörer samt främja 
utvecklingen inom offentlig upphandling till nytta för näringsliv och det offentliga. Upphandlingsrådet 
har under åren genomfört kontinuerliga träffar, workshops, seminarier och skapat ett allmänt 
diskussionsforum inom offentlig upphandling. 

Behov
Behovet av en bättre dialog mellan upphandlande myndigheter och anbudsgivare är mycket stort. 
Eftersom offentlig upphandling erbjuder stora affärsmöjligheter för företagen i Norrbotten och rätt 
utförda upphandlingar kan leda till en sund användning av våra gemensamma resurser är detta ett 
angeläget område.

Därför genomförs Upphandlingsdagen årligen. Under en dag samlas länets intressenter för att bli 
uppdaterade kring det senaste inom offentlig upphandling och för att skapa dialog i detta viktiga 
ämne.

Målgrupp
Dagen vänder sig till samtliga som berörs av offentlig upphandling i sitt yrke: leverantörer, 
upphandlande myndigheter och politiker. 

Genom att alla parter ges möjlighet att mötas och delta i diskussionen skapas förutsättningar för bättre 
miljö för offentlig upphandling. 

Vi kan se en tydlig effekt av tidigare arbete inom Upphandlingsrådet och vet att de i vår målgrupp 
utvecklas av en god dialog i ämnet.

Upphandlingsdagen 
Upphandlingsdagen har de senaste åtta åren utvecklats till den naturliga mötesplatsen för de som 
arbetar med offentlig upphandling, såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. 
Upphandlingsdagen 2017 lockade 171 deltagare och är en uppskattad mötesplats som på ett konkret 
sätt skapar ett bättre näringslivsklimat och lyfter vår regions sätt att verka inom offentlig upphandling. 

Programmet kommer att vara riktat till en bred publik, allt från företag som börjar fundera på att 
lämna anbud till erfarna anbudslämnare.  Vi kommer även fortsättningsvis fokusera på att lyfta fram 
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goda exempel från Norrbotten vilket är ett uppskattat inslag av deltagarna. Utöver det kommer 
dialogen mellan leverantörer och representanter från upphandlande myndigheter att ges mycket 
utrymme. 

Tidigare års utvärderingar har visat att bredden på programmet med ett antal spår och valmöjligheter 
på inriktning och seminarier har varit oerhört uppskattat.

Genomförandestöd

Upphandlingsdagen finansieras till hälften av deltagaravgifter men för att genomföra denna 
uppskattade och etablerade dag behöver vi även samarbeta med starka finansiella samarbetspartners. 

Upphandlingsrådet ställer därför frågan till Luleå Kommun om 45,000 kr (ex moms) i 
genomförandestöd till Upphandlingsdagen 2018. 

Den nytta som dagen genererar till respektive organisation är en ökad kontakt och öppenhet mellan 
samarbetspartnerna och det samlade näringslivet. Dagen kommer verksamheterna till nytta i form av 
större förståelse för varandras roller, bättre kunskap kring trender och intressanta fall samt ett 
allmänt höjt intresse för offentlig upphandling.

Norrbotten ligger i många fall långt framme när det gäller offentlig upphandling, och en god stöttning 
av Upphandlingsdagen är en förutsättning för att fortsätta utveckla oss i detta viktiga ämne.

Ni alla möjligheter att profilera er själva i material innan, under och efter dagens genomförande.

Sekretess: Parterna förbinder sig att inte yppa för tredje man vad parten må erfara rörande andra 
partnerns marknadsplaner, arbetssätt eller dylikt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna erhållit varsitt.

Luleå 2017-05-02

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

Susanne Wallin Emma Breheim
Norrbottens Handelskammare Luleå Kommun
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-07-03

 
2017/792-3.9.0.3

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag till remissyttrande 
över välfärdsutredningen
Ärendenr 2017/792-3.9.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt socialförvaltningens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått möjlighet att yttra sig över regeringens slutbetänkande 
Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38). Remissvar ska vara finansdepartementet 
tillhanda senast 11 september 2017. Kommunledningsförvaltningen har begärt 
yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

På grund av korta svarstider har socialnämnden inte kunnat behandla 
ärendet. Ordföranden har tillsammans med förvaltningen utformat förslag till 
yttrande.

Sammanfattning av betänkandet
Det är svårt att definiera alla aspekter av kvalitet i välfärden. Till skillnad från 
mer tekniska verksamheter som t ex byggnation och sophämtning, där det 
viktiga framför allt är vad som görs, är det avgörande inom vård, skola och 
omsorg hur det görs. Tillförlitliga kvalitetsmätningar inom dessa sektorer blir 
därför svårare att genomföra och det är inte en enkel sak att formulera tydliga 
kvalitetskrav eller följa upp verksamheternas kvalitet. Välfärdstjänsterna 
kännetecknas också av att de ofta kräver individuell anpassning. Forskningen 
har visat att marknadsstyrning genom privata utförare passar bäst för tjänster 
som är enkla, lätta att specificera och mäta och som inte kräver särskilda 
investeringar. För välfärdstjänster har det däremot visat sig komplicerat att 
skriva kontrakt som upprätthåller och utvecklar kvaliteten. Det finns idag 
också stora brister vad gäller register och annan information som är 
nödvändigt för att utveckla statistik och andra kunskapsunderlag i välfärden. 

Vidare berörs ett antal områden såsom; utgångspunkter för utvecklad 
kvalitetskrav, vinstbegränsning, tillsyn och uppföljning, förtydligande av 
idéburna aktörers roll, upphandlingar, sammanhållna insatser för individen 
och stärkt jämlikhet.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till yttrande 
Luleå kommun anser att de åtgärder utredningen föreslår kan skapa 
förutsättningar för en bättre välfärd och att man särskilt vill påtala att ett 
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-07-03

 
2017/792-3.9.0.3

Gunilla Lundin

verkningsfullt sätt att öka kvaliteten i skolan är att satsa på kvalitetskrav och 
utveckling för att uppnå en effektivare användning av resurserna på totalen. 
Det går att säkerställa att pengar används i verksamheten genom skärpta krav 
på kvalitet. I skolväsendet finns redan idag både resultat – och strukturmått. 
Konsekvenserna av genomförandet bör inte generera ökad administration för 
kommunerna, men om så bir fallet ska finansieringsprincipen gälla.

Socialförvaltningens förslag till yttrande
Luleå kommun har i ett tidigare remissvar ställt sig bakom utredningens 
förslag på vinstbegränsning. Kommunen ställer sig också bakom 
slutbetänkandet och stödjer utredningens förslag på åtgärder för att förbättra 
kommunernas möjligheter till upphandling och uppföljning av privat vård.

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande enligt socialförvaltningens förslag.

 

Beslutsunderlag
 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-22 § 84
 Socialförvaltningens remissvar 2017-06-15

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Finansdepartementet, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 107

Granskningsmeddelande Behörigheter och loggkontroller
Ärendenr 2017/65-1.3.2.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget med tilläggen att

1. meningarna ” Socialnämnden valde inledningsvis att prioritera alla 
verksamhetsområden och inte enbart de specifika som granskades 
2015. Det inleddes då ett större arbete rörande informationssäkerhet än 
de punkter som särskilt lyftes fram i granskning 2015.” läggs till i 
stycket sammanfattning av ärendet och i yttrandet under stycket 
socialnämndens ställningstagande.

2. det i yttrandet förtydligas under punkt 5, 12 och 17 vilken fråga som 
avses. 

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tagit till sig de som redovisas i granskningsrapporten och 
fortsätter arbetet för att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 
innehåller de processer och rutiner som säkerställer kraven på 
informationssäkerhet. Socialnämnden tycker att granskningsrapporten borde 
ha tagit i beaktande det förbättringsarbete som pågått sedan granskningen 
2015 och den tidsplan som finns gällande det planerade arbetet 2017. 
Socialnämnden valde inledningsvis att prioritera alla verksamhetsområden 
och inte enbart de specifika som granskades 2015. Det inleddes då ett större 
arbete rörande informationssäkerhet än de punkter som särskilt lyftes fram i 
granskning 2015. I granskningen borde det tydligt framgått att 
förbättringsarbetet inbegriper hela socialförvaltningen, inte bara den del som 
här granskats. Delar av granskningsrapportens anmärkningar är åtgärdade 
januari 2017 och detta framkommer inte i granskningsrapporten som avser 
2016. 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta anta yttrandet som sitt 
eget.

Sammanträdet
Åse Anjou (V) yrkar att 

1. meningarna ” Socialnämnden valde inledningsvis att prioritera alla 
verksamhetsområden och inte enbart de specifika som granskades 
2015. Det inleddes då ett större arbete rörande informationssäkerhet än 
de punkter som särskilt lyftes fram i granskning 2015.” läggs till i 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-06-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

stycket sammanfattning av ärendet och i yttrandet under stycket 
socialnämndens ställningstagande

2. det i yttrandet förtydligas under punkt 5, 12 och 17 vilken fråga som 
avses.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag under proposition med tilläggen att

1. meningarna ” Socialnämnden valde inledningsvis att prioritera alla 
verksamhetsområden och inte enbart de specifika som granskades 
2015. Det inleddes då ett större arbete rörande informationssäkerhet än 
de punkter som särskilt lyftes fram i granskning 2015.” läggs till i 
stycket sammanfattning av ärendet och i yttrandet under stycket 
socialnämndens ställningstagande.

2. det i yttrandet förtydligas under punkt 5, 12 och 17 vilken fråga som 
avses. 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Yttrande över Kommunrevisionens granskningsrapport avseende 

behörigheter och loggkontroller
 Granskningsrapport – Behörigheter och loggkontroll

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 
Ekonomi och infrastruktur 
Ida Johansson

YTTRANDE 1 (5)
Ärendenr 

2017/65-1.3.2.32017-06-09

Yttrande avseende uppföljande granskning av behörighet 
och loggkontroll

Socialnämndens ställningstagande
Socialnämnden har tagit till sig det som redovisas i granskningsrapporten och 
fortsätter arbetet för att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 
innehåller de processer och rutiner som säkerställer kraven på 
informationssäkerhet. Socialnämnden tycker att granskningsrapporten borde 
ha tagit i beaktande det förbättringsarbete som pågått sedan granskningen 
2015 och den tidsplan som finns gällande det planerade arbetet 2017. 
Socialnämnden valde inledningsvis att prioritera alla verksamhetsområden 
och inte enbart de specifika som granskades 2015. Det inleddes då ett större 
arbete rörande informationssäkerhet än de punkter som särskilt lyftes fram i 
granskning 2015. I granskningen borde det tydligt framgått att 
förbättringsarbetet inbegriper hela socialförvaltningen, inte bara den del som 
här granskats. Delar av granskningsrapportens anmärkningar är åtgärdade 
januari 2017 och detta framkommer inte i granskningsrapporten som avser 
2016.

Sammanfattning
På uppdrag av Luleå kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning 
av hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i socialförvaltningens 
verksamhetssystem Treserva. Granskningen har varit inriktad mot att granska 
vilka åtgärder som vidtagits sedan granskningen 2015. Granskningsperiod har 
varit kalenderåret 2016.

Granskningen 2015 visade på punkter där kontrollen måste stärkas, nedan redovisas 
de som särskilt lyftes fram:

 Kontroll av händelseloggen, inte bara vid förseelse. Samt 
rutiner kring hur detta ska göras

 Inventering och framtagande av rutiner kring tilldelning, 
förändring samt avveckling av behörighet

 Styrdokumenten måste vara kända och följas i 
verksamheterna

En processledare och arbetsgrupp tillsattes 2015, vi samverkar även med IT- 
kontorets för att samordna de rutiner och riktlinjer som finns för en långsiktlig 
planering av informationssäkerhet. Det arbete som pågår inbegriper hela 
Socialförvaltningen inte bara den del som här granskats. Arbetet har 
återrapporterats till Socialnämnden genom internkontrollen i delårsrapporter 
och bokslut samt löpande 2015-09-24, 2015-12-09, 2016-05-03, 2016-10-18.
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LULEÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 
Ekonomi och infrastruktur 
Ida Johansson

YTTRANDE 2 (5)
Ärendenr 

2017/65-1.3.2.32017-06-09

Den uppföljande granskningen 2017 framhåller följande:

 Det finns brister i dokumentationen av de loggkontroller 
som gjordes under 2016.

- Ny rutin infördes den 1/1-17, granskningen avser 2016. Instruktionen 
för den nya rutinen får dock kritik, kommer att ses över till nästa 
kontroll (4 ggr/år). En handbok för tillämpning av HSLF-FS 2016:40 
kom från Socialstyrelsen i mars 2017. Arbetet fortsätter enligt plan och 
nästa steg är ett totalt utdrag för jämförande analyser med hjälp av 
beslutsstödet (Qlikview), något som även rekommenderas i 
granskningen.

 Det finns brister i behörighetsblanketter för äldre 
behörigheter och vid avslut av personer i systemet.

- En e-blankett är framtagen under 2015 för ny, förändrad och avslutad 
behörighet. En behörighetsbeställning föregås alltid av en beställning 
av behörig person, vi kommer göra ett utskick till verksamheterna 
efter sommaren för att säkerställa att vi har ett korrekt underlag för 
alla. Det har även påbörjats ett arbete för att använda ett externt 
system (Qlikview) som hjälp vid avslut av behörigheter. AD- 
inloggning ligger i planeringen att införas efter sommaren.

 Efter den förra granskningen gick arbetsgruppen igenom de 
jämförande data som redovisades i rapporten. Nedan 
beskrivs kortfattat vad som framkom i det arbetet (uppställt 
utifrån granskningsrapporten 2017 sid 10-13 avsnitt 3.7).

1. Det finns användare som inte återfinns i anställningsregistret
- Detta är personer som ej är avslutade i systemet. En e-blankett på intranätet 

är framtagen efter föregående granskning men vi har även påbörjat ett arbete 
för att använda ett beslutsstöd (Qlikview) som hjälp. Även AD-inloggning 
införs efter sommaren.

2. Det finns användare som inte återfinns i AD-listan.
- Det har konstaterats fel i kommunens AD-lista. Alla exempel vi fått del av 

från granskningen borde ha varit med i AD-listan.
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LULEÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 
Ekonomi och infrastruktur 
Ida Johansson

YTTRANDE 3 (5)
Ärendenr 

2017/65-1.3.2.32017-06-09

3. Det finns testbehörigheter
- En testversion av Treserva blev klar efter sommaren 2016, innan dess har 

tester gjorts i det ordinarie systemet. Det är endast systemförvaltare (2 st.) 
som haft testroller för att testa olika roller/funktioner och all sådan aktivitet 
loggas i systemet. Det går att utläsa datanamn till specifik systemförvaltare i 
loggarna för att säkerställa att ingen obehörig haft en testanvändare.

4. Det finns användare som har dubbla behörigheter
- Behörighetstilldelningen särskiljer på olika roller. Detta är legitimerad 

personal som även är enhetschefer. Även MAS (medicinsk ansvarig 
sjuksköterska) har haft en dubbel behörighet som MAS/sjuksköterska.

5. Personer som inte kan kopplas till registrerad användare exempelvis 
testbehörighet

- Inloggning via AD införs efter sommaren. Under våren har en test av 
en hemtjänstapplikation gjorts som fördröjt införandet.

6. Personer som återfinns i personalsystemet men som inte haft en 
behörighet

- Detta gäller timvikarier där man exempelvis inte hunnit få behörighet eller 
där bedömning gjorts att ingen behörighet behöver läggas upp. Det är även 
personer som blir upplagda i personalsystemet men som inte påbörjar sin 
tjänst hos oss (exempelvis under sommaren).

7. Skillnader i antalet loggrader
- Nyanställd eller att man byter arbetsplats är exempel då många loggningar på 

enskilda dagar förekommer. Även systemförvaltarna har många loggar på 
enskilda datum.

8. Användare som inte förekommer alls i loggutdraget
- Vi har exempelvis personal som varit sjuk hela året och därför inte syns i 

loggarna. Att dokumentera är en viktig del i arbetet och detta följs upp både 
av MAS och av verksamheterna själv.

9. Skillnader i antalet loggrader
- Utifrån arbetssätt kan det bli olika fördelningar. En distriktsköterska 

genererar betydligt mer loggrader. Även en sjuksköterska i 
hemtagarteamet/resursteam genererar mer loggrader än en sjuksköterska på 
ett boende.

10. Användare med få loggrader
- Korttidsvikarier är en sådan grupp.
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2017/65-1.3.2.32017-06-09

11. Många loggrader på enskilt datum
- Vi har redan innan granskningen 2015 haft styrd behörighet utifrån roller. 

Medarbetare har t.ex. endast behörighet till det boende man tillhör. Många 
loggrader på enskilda datum förekommer exempelvis vid nyanställning, 
långhelg med fler vikarier mm.

12. Många loggrader på enskilt datum
- Vi har redan innan granskningen 2015 haft styrd behörighet utifrån roller. 

Medarbetare har t.ex. endast behörighet till det boende man tillhör. Många 
loggrader på enskilda datum förekommer exempelvis vid nyanställning, 
långhelg med fler vikarier mm.

13. Användningen av funktionen ”ta bort”.
- Om man dokumenterar något på fel person använder man inte funktionen ”ta 

bort” utan all felskriven text markeras men är fortfarande läsbar. 
Händelsetypen ”ta bort” används till exempel om man lagt upp en vårdplan 
på fel person, den går inte att flytta i systemet eller hanteras som felskriven 
text.

14. Användare med få eller inga loggrader
- Korttidsvikarier är en sådan grupp.

15. Användare som arbetar dag men som loggar merparten av sina rader 
innan 08:00 eller efter 20:00.

- En dagpersonal som arbetar enstaka natt kan ha många loggar före 08:00 och 
efter 20:00.

16. Användare som tillhör annan förvaltning
- Arbetsmarknadsförvaltningen använder Treservas flyktingmodul och 

återfinns därför i loggarna. Det finns även personer som jobbar deltid hos 
SOC och annan förvaltning.

17. Det finns användare som inte återfinns i anställningsregistret
- Detta är personer som ej är avslutade i systemet. En e-blankett på intranätet 

är framtagen efter föregående granskning men vi har även påbörjat ett arbete 
för att använda ett beslutsstöd (Qlikview) som hjälp. Även AD-inloggning 
införs efter sommaren.

18. Brukare där många användare hanterat journalen
- En brukare som har stora insatser. Exempel insatser av hemtagarteam, 

hemtjänst, varit på korttidsboende och sedan flyttat till ett boende under året.

Tidsplanen för de aktiviteter som särskilt lyfts fram i granskningen:

Instruktion – klart 2017-09-30 
Behörigheter – klart 2017-09-30 
Jämförande analyser- klart 2017-09-30
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YTTRANDE 5 (5)
Ärendenr 

2017/65-1.3.2.32017-06-09

Aktiviteter genomförda sedan förra granskningen 2015

• Genomgång av rapportens jämförande analyser
• Riskanalys tillsammans med IT-kontoret
• Utvecklat en testmiljö i Treserva
• Rapportverktyget för loggkontroll i Treserva har använts tills ny rutin 

varit klar (ej händelsestyrt)
• Ny rutin för loggkontroll infördes 1/1-17
• E-formulär för behörigheter, (ny, förändrad, avslut) införd 2015
• Nya introduktionsplaner (vård och omsorgsboende, stöd i 

hemmet, nya chefer)
• En informationssäkerhetsklassning är gjord på alla våra 

verksamhetssystem (Klassa)
• Färdigställt integration för AD-inloggning mot Treserva (införs efter 

sommaren 2017)
• Arbetat med nya lösningar för säkrare dokumentation i hemtjänsten 

(hemtjänstapplikation)
• Säkerställt loggkontroll inom andra system som använder data från 

Treserva
• Arbetat för att förbättra DISA utbildningen tillsammans med IT- 

kontoret
• Arbetat med gallring av Sofia Omfale (anställt 0,4 åa sedan jan-17)
• Medverkat på CGI:s användarträffar och försökt få till en förändring 

av loggkontroller i Treserva
• Påbörjat arbetet enligt HSLF-FS 2016:40 inklusive 

patientsäkerhetsberättelsen. Arbetet med Klassa är en del av arbetet

Socialförvaltningen kommer fortsätta arbetet för att vårt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete innehåller de processer och rutiner som 
säkerställer kraven på informationssäkerhet.

För Socialförvaltningen 

Ida Johansson
Avdelningschef ekonomi och infrastruktur
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-08-02

 
2017/755-1.3.2.3

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens yttrande över revisionens 
granskning av behörighet och loggkontroll
Ärendenr 2017/755-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
plan för att följa och utveckla informationssäkerheten.

Sammanfattning av ärendet
KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en uppföljning 
av tidigare granskning av hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i 
socialförvaltningens verksamhetsstöd Treserva. 

Kommunrevisionen konstaterar att kontroll av händelselogg i princip inte har 
genomförts, blanketter som redovisar vem som erhållit behörighet till 
systemet saknas och att ändamålsenliga instruktioner för behörighetskontroll 
behövs. Revisionen riktar synnerligen allvarligt kritik mot socialnämnden 
med anledning av att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot 
bakgrund av tidigare påpekade brister. I det fall detta inte åtgärdas under 
2017 riktas anmärkning mot socialnämnden. 

Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden har 2017-06-15 § 107 beslutat anta socialförvaltningens 
yttrande som sitt eget med tillägg:
”Socialnämnden valde inledningsvis att prioritera alla verksamhetsområden 
och inte enbart de specifika som granskades 2015. Det inleddes då ett större 
arbete rörande informationssäkerhet än de punkter som särskilt lyftes fram i 
granskning 2015” samt att det i yttrandet förtydligas vilken fråga som avses 
under punkt 5, 12 och 17.   

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att socialnämnden valt att ta ett 
helhetsgrepp i frågan om behörigheter och loggkontroller. IT-kontoret har i 
skrivelse 2017-05-30 lämnat rekommendation till åtgärder och kommer att 
stötta socialförvaltningen i det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet enligt 
socialnämndens tidsplan. Med anledning härav föreslås kommunstyrelsen 
godkänna kommunledningsförvaltningens plan för att följa och utveckla 
informationssäkerheten.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-08-02

 
2017/755-1.3.2.3

Gunilla Lundin

Beslutsunderlag
Granskning behörighet och loggkontroll, KLF Hid 2017.4984
Socialnämndens protokoll 2017-06-15 § 107, KLF Hid 2017.4055
IT-kontorets yttrande KLF Hid 2017.3547 

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Revisionen, socialnämnden, IT-kontoret
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Luleå kommunföretag AB 2017-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 12

Bolagsordning Nordiskt Flygteknikcentrum AB
Ärendenr 2017/6-1.3.1.2

Luleå kommunföretag ABs beslut
1. Luleå Kommunföretag ABs styrelse föreslår kommunfullmäktige 

besluta om föreslagen förändring i bolagsordningen samt föreslagen 
minskning av antalet valda styrelseledamöter enligt bilaga.

2. Luleå kommunföretag ABs styrelse föreslår valberedningen att ge 
förslag på vilka personer som skall utses till de 5 posterna som 
styrelseledamöter i Nordiskt Flygteknikcentrum AB fram till ordinarie 
årsstämma efter 2018 års val till kommunfullmäktige. Förändringarna 
träder i kraft vid en extra bolagsstämma i bolaget efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Nordiskt Flygteknikcentrum AB har genomfört en av Skolverket initierad 
verksamhetsförändring som medfört att bolagets utbildning av flygmekaniker 
från höstterminen 2016 överförts till gymnasieskolan inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Verksamhetsförändringen medför behov av 
förändring i bolagsordningen § 3 Verksamhetsföremål så att nedan markerade 
skrivningar om flygmekanisk utbildning och gymnasial nivå utgår.

Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och 
tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar 
på gymnasial- och eftergymnasial nivå samt företagsanpassad 
uppdragsutbildning.

Mot bakgrund av att verksamhetsförändringen och den kraftiga minskningen 
den medfört av både personal och omslutning bör antalet valda 
styrelseledamöter minskas från 7 till 5 ledamöter.

De föreslagna förändringarna träder i kraft i och med att beslut tas om det på 
en extra bolagsstämma efter att kommunfullmäktige beslutat om 
förändringarna.
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 Luleå kommunföretag AB 2017-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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BOLAGSORDNING FÖR NORDISKT FLYGTEKNIKCENTRUM AB

Antagen av KF 2017-XX-XX  § XXX

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla 
riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå samt 
företagsanpassad uppdragsutbildning.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bedriva attraktiva och konkurrenskraftiga flygtekniska utbildningar på 
tydliga kvalitetsgrunder samt ha stor flexibilitet för att kunna möta flygbranschens och 
myndigheternas allt högre och skiftande krav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till 
sitt aktieinnehav.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordföran- 
de i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk- 
ställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.   Stämmans öppnande.
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av en eller två justeringsmän.
5.   Godkännande av dagordning.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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7.   Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.

8.   Beslut om
a)   fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,
c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.   Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten 
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 
med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, 
aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, 
i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.
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Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för 
aktien.

§ 16      Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17      Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Luleå 
kommun.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-08-14

 
2017/731-2.5.1.1

Josefine Barsk

Tilldelning av kontrakt avseende upphandling av 
banktjänster för Luleå kommunkoncern
Ärendenr 2017/731-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

Josefine Barsk
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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