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1 Verksamhetsplan – Nämnd 

1.1 Uppdrag  

Kommunstaben är kommunstyrelsens förvaltning med huvuduppdraget att stödja 

kommunstyrelsen i deras uppdrag att styra, leda och samordna hela den kommunala 

verksamheten. Förvaltningen leds av kommundirektören tillsammans med biträdande 

förvaltningschef. I Kommunstaben pågår ett omfattande förändringsarbete för att ha en mer 

effektiv och efterfrågad verksamhet som gör rätt saker till rätt kvalitet.

Kommunstyrelsen ska, ur ett kommungemensamt perspektiv, leda och samordna många 

olika frågor exempelvis näringspolitiken, ekonomi, kommunikation, personalpolitik, 

samverkan, krisberedskap, demokrati, inköp, verksamhetsstyrning, gemensam service, 

kundcenter, översiktsplanering, konsumentrådgivning, digital utveckling och infrastruktur 

samt utvecklingen för ett hållbart Luleå. 

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnder, eventuella gemensamma 

nämnders verksamhet, kommunala bolag, kommunalförbund som kommunen är medlem i 

samt kommunala stiftelser och föreningar. Kommunstyrelsen har i och med uppsiktsplikten 

ansvar för det övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. 
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1.1.2 Kommunstabens verksamhet beskriver i processer 

Luleå kommun har tagit fram en översiktsbild för hur det kommunala uppdraget kan 

beskrivas i övergripande processer i form av styrprocesser, huvudprocesser och 

stödprocesser. 

Kommunstabens roll i styrprocesserna 

Kommunstaben arbetar i styrprocesserna i syfte att stödja den politiska styrningen genom 

att bland annat analysera och följa kommunens utveckling för att kunna lämna förslag om 

mål, förbättringar och resursfördelning. I nästa steg är uppdraget att driva på och samordna 

genomförandet av beslut och stora projekt som involverar flera nämnder eller förvaltningar. 

Kommunstabens roll i huvudprocesserna 

Kommunstaben bedriver verksamhet inom de flesta av huvudprocesserna men med en 

långsiktig och övergripande roll. Förvaltningen bidrar med lednings- och kompetensstöd i 

huvudprocesserna tillsammans med säkring av intentioner av mål och strategier i 

samhällets fysiska utveckling. 

Kommunstabens roll i stödprocesserna 

En annan del i Kommunstabens uppdrag är att ge specialiststöd till förvaltningar och 

kommunala bolag i frågor som är gemensamma för alla samt i utvecklingsarbete av 

kommunal verksamhet. Kommunstaben ger också service och support till förvaltningarna 

och bolagen i syfte att underlätta deras administrativa vardag, detta görs genom att 

samordna stödtjänster och ge stöd i kommunövergripande projekt. 
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1.1.3 Ekonomiska ramar 

Budget för år 2022 2023 2024 

Kommunbidrag, tkr 260 832 260 835 281 296 

Investeringsplan, tkr 55 200 47 200 47 200 

1.2 Åtaganden och egna mål 

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet 

Budget och kommentar 

Utmaningar inom kommunfullmäktiges utvecklingsområden 

Öka fokus på jämlikhet och förstärka det främjande arbetet kring barn och ungas uppväxtvillkor – 

Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda förutsättningar med en 

hög utbildningsnivå, hög andel i förvärvsarbete m.m. Men det finns socioekonomiska 

skillnader mellan kommunens olika stadsdelar och byar. Det går även att utläsa att antalet 

barn 0–17 år i ekonomiskt utsatta hushåll i Luleå, där barn med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade, ökat något mellan 2017 och 2019. Några kommundelar har betydligt 

fler barn i ekonomiskt utsatta hushåll än andra. 

Öka ungas delaktighet i kommunens alla frågor som berör dem – SCB:s medborgarundersökning 

2020 visar att Nöjd-inflytande-index för Luleå ligger under medel och känslan av inflytande 

har minskat över tid. Implementeringen av barnkonventionen behöver fortsätta. Det 

innefattar särskilt att barn får göra sin röst hörd i frågor som rör dem. 

Resurser 

Inom befintlig budgetram. 

Åtaganden 

I pandemins fotspår ses ökad arbetslöshet och ökad psykisk ohälsa. Förebyggande insatser 

är avgörande då socioekonomiska faktorer som inkomst, utbildningsbakgrund och 

boendemiljö slår igenom och visar på att hälsa och jämlikhet hänger ihop. 

Att unga får ha inflytande i beslut på lokal nivå stärker deras kännedom om och tillit till det 

demokratiska systemet. Ungas kunskaper och erfarenheter är en resurs som bör tas tillvara i 

samhällsutvecklingen. 

Målrelaterade - Mätetal/Mått 
Senaste 

utfall 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Öka förebyggande insatser till ekonomiskt utsatta konsumentgrupper 

och därigenom verka för att färre personer hamnar i skuld; Antal 

föreläsningar och riktade insatser 

18 minst25 minst30 minst30 

Unga har möjlighet att föra fram sina åsikter; Nöjd Inflytande Index 

(NII), 18-29 år. 

36% 38% 40% 45% 
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Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser 

Budget och kommentar 

Utmaningar inom kommunfullmäktiges utvecklingsområden 

Mer jämställd service och bemötande – Könsuppdelad uppföljning för att identifiera 

ojämställdhet i service och resurser är central. 

Resurser 

Inom befintlig budgetram. 

Åtaganden 

Medborgarnas förväntningar, förtroende och tillit till kommunen och den offentliga sektorn 

har i och med coronapandemin fått förstärkt fokus. Service och tjänster ska vara jämställda 

och bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen nås. 

Målrelaterade - Mätetal/Mått 
Senaste 

utfall 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kvinnors nöjdhet med kommunen som plats att leva på ska öka. Nöjd 

Regionindex, NRI 

66 

Kvinnor och män är nöjda med kommunens bemötande i telefon; 

Andel kvinnor som är nöjda med kundcenters bemötande i telefon 

80% 80% 80% 

Kvinnor och män är nöjda med kommunens bemötande i telefon; 

Andel män som är nöjda med kundcenters bemötande i telefon 

80% 80% 80% 

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 

Budget och kommentar 

Utmaningar inom kommunfullmäktiges utvecklingsområden 

Medborgarnas och samhällets förväntningar på ett förstärkt klimatarbete ökar. Alla 

kommuner pekas ut som mycket viktiga i denna omställning. Luleå kommun är en 

Borgmästarkommun vilket för med sig ett europeiskt åtagande att visa resultat. 

Beteendepåverkan och samverkan mellan kommunen och andra aktörer är nyckelfaktorer 

för ett framgångsrikt klimatarbete. 

Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter i förhållande till 2019 – Pandemin har 

förändrat de långväga resorna där utmaningen består i att fortsätta med digitala möten och 

nyttja hållbara färdsätt. Utvecklingen har visat på ett ökat resande med kollektivtrafik men 

kraftig nedgång under pandemin. Kommunorganisationen har en låg andel miljöfordon. 

Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan – De långsiktiga 

investeringarna innefattar exempelvis byggnation, renovering, anläggningsarbete. Analyser 

i andra kommuner pekar på att detta kan handla om 25–30 procent av koldioxidutsläppen 

från en kommuns verksamhet. 

Resurser 

Inom befintlig budgetram. 
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Åtaganden 

Långväga resor i tjänsten hade minskat innan pandemins intågande men utmaningen 

består i att fortsätta den trenden. 

Eftersom stora investeringar skapar lösningar för många år framöver är det av särskild vikt 

att investeringarna är klimatsmarta. 

Målrelaterade - Mätetal/Mått 
Senaste 

utfall 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Halvera koldioxidutsläpp från lokala och långväga resor i tjänsten (år 

2019-2022); Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten, 

(internationella resor särredovisas). (Kg CO2) 

25 776 högst41 658 

Öka förmågan att beakta klimatpåverkan vid prioriteringar i 

investeringsbudget; Införa prioriteringsunderlag som tydligt 

möjliggör beaktande av klimatpåverkan 

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 

Budget och kommentar 

Utmaningar inom kommunfullmäktiges utvecklingsområden 

Det finns en utmaning i att färre medborgare och företagare är nöjda när det gäller 

kommunens information, möjlighet till påverkan och förtroende. Arbetet med 

kommunikation och dialog behöver utvecklas och förfinas för alla målgrupper, utifrån såväl 

förtroendevalda som tjänstepersoner för att stärka förtroendet för kommunens verksamhet. 

Den kommunala servicen uppfattas positiv – I förhållande till jämförbara kommuner har Luleå 

en lägre andel unga kvinnor. Unga kvinnor värderar ett stort utbud av branscher, service 

och kultur högt där insatser som driver mot målet om 100 000 invånare är viktigt. 

Befolkningsutvecklingen visar dock på att antalet personer i arbetsför ålder växer mycket 

långsamt. 

Förbättrat företagsklimat – Undersökningar tydliggör bilden av att bemötande samt 

genomförande av dialog och samverkan med näringslivets aktörer behöver utvecklas. Det 

leder till framtidstro som är avgörande för tillväxt. Det behöver även skapas nya insatser 

och aktiviteter för en hållbar kompetensförsörjning. 

Resurser 

Inom befintlig budgetram. 

Åtaganden 

Bilden från genomförda undersökningar visar på att unga kvinnor värderar det som viktigt 

att Luleå utvecklas positivt. Rekommendationsgraden för att få andra att flytta till sin 

kommun är bland annat kopplad till hur väl kommunen lyckas engagera sig i sina 

medborgare för att de ska trivas och må bra samt lokala investeringar. Det tillsammans med 

att medborgarna är nöjda med den kommunala servicen är nyckeln. 

Ett förbättrat företagsklimat gynnas av att kommunstaben utgör en ledningsfunktion som 

exempelvis utvecklar förutsättningar för fler företag och en effektiv handläggning. 
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Målrelaterade - Mätetal/Mått 
Senaste 

utfall 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Medborgarna är nöjda när det gäller kommunens information, 

möjlighet till påverkan och förtroende; Nöjd Inflytande Index (NII). 

35% 37% 40% 45% 

Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar 

och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande; Nöjd 

Inflytande Index 

71% 72% 73% 74% 

Unga kvinnor upplever Luleå positivt; Nöjd Region Index (NRI), 

Andel kvinnor som rekommenderar vänner och bekanta att flytta till 

Luleå 

72% 74% 76% 78% 

Goda förutsättningar för etablering av små och stora verksamheter i 

kommunen; Förvärvsarbetande dagbefolkning 

minst44 654 minst45 154 minst45 654 

Styrning och ledarskap som baseras på tillit och fokus på dem vi finns till för genom nära stöd 

och samordning 

Budget och kommentar 

Kommundirektören fick i strategisk plan och budget 2020-2022 ett särskilt 

kommunövergripande utredningsuppdrag för att nå de ekonomiska målen och stärka 

Luleås förmåga att nå de övergripande målen i vision 2050. Det arbetet benämns nu som 

förflyttningsresan till Framtidens Luleå och bedrivs till och med 2024. Luleå kommun ska 

ställa om sina verksamheter för att bli en socialt, ekonomiskt & ekologiskt hållbar kommun. 

Kommunen har ambitionen att vara i nationell framkant, längst fram på vägen till 

hållbarhet samtidigt som vi erbjuder Sveriges bästa service. Dessutom förbereder vi oss för 

minst 100 000 Luleåbor. 

Omställningen innebär att vi vill ändra vårt sätt att göra saker för att bli en hållbar kommun 

där många vill bo. Nästa generation i Luleå ska liksom oss ha en bra samhällsservice utan 

ekonomisk skuld eller sämre livsmiljö. 

För att nå resultat i förflyttningen måste alla verksamheter delta aktivt och samordnat i 

arbetet med att ta fram och genomföra åtgärder. Kommunstyrelsen har uppdraget att driva, 

koordinera och stödja alla de kommunövergripande aktiviteter som ska bidra till 

framtidens Luleå. 

Beskrivning 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter, utveckla styrning och ledarskap så att de baseras på tillit och fokus på dem 

vi finns till för. Samordning för framtidens Luleå. 

Genom bland annat: 

• Tillväxt, hållbarhet och attraktivitet 

• Jobba smartare tillsammans på helheten 

• Innovationsplattformen 

• Arbetsgivarvarumärke 

• Tillitsbaserad styrning och ledning 
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Resurser 

Inom befintlig budget 

Målrelaterade mätetal 

Mätetalen följer fyra olika initiativ som ska leda till framtidens Luleå, Tillitsbaserad 

styrning och ledning, arbetsgivarvarumärket Spela roll, Internsupport och 

innovationsplattformen. 

Målrelaterade - Mätetal/Mått 
Senaste 

utfall 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Upplevelsen hos dem vi finns till för ska vara att vi styr genom nära 

stöd och samordning 

Arbetsgivarvarumärket - Spela roll 

Intern support – lätt att göra rätt 

Innovationsplattformen: Nyttjande av pott, mäta förhållande mellan 

effektivisering och innovation 

100% 

Mätetalen "Upplevelsen för dem vi finns till för ska vara att vi styr genom nära stöd och samordning" samt "Intern support - lätt att göra rätt" följs 

upp genom kvalitativa intervjuer. 

Arbetsgivarvarumärket följs upp genom genomförda aktiviteter. 

1.3 Drift 

Bokslut 

2020

Prognos 

2021 
2022 2023 2024 

Nettokostnader 251090 256716 265493 270613 273482 

Kommunbidrag 251090 269116 265493 270613 273482 

Resultat 0 12400 0 0 0 

Specificerade nettokostnader: 

Kommundirektör 5402 6968 7424 

Planering och Analys 17580 20700 22907  

Demokrati och Samhälle 92738 83932 75245  

Personal 27315 30533 38005  

Innovation och Utveckling -168 0 0  

Service och Support 62302 65029 67795  

Kommunstaben övergripande 22746 27080 30907  

Kommunstyrelsens ordförande 11930 12027 11261  

Kommunfullmäktiges ordförande 11245 10299 11814  

Pensionärsrådets ordförande 0 148 135  

Summa (tkr) 251090 256716 265493  

* Budget för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges ordförande baseras på preliminär beräkning, definitiv budget kommer att fastställas när 

politisk beslut avseende arvodekostnader tas senare i året. 

** KSAU har sammanställt förslaget till beslut avseende Reviderade Årsarvode för 2022 (KSAU 2021/1150) som kommer att beslutas senare i år och 

avser tilläggskostnadsökning för Kommunstaben med 1132 tkr. 
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Planerade förändringar: 

2022 2023 2024 

Summa (tkr) 

Förklaring till verksamhetsförändringar: 

Inför 2022 måste Kommunstaben effektivisera sin verksamhet motsvarande 5,6 mkr, vilket 

kommer att uppnås genom nya arbetssätt med högre grad av digitalisering i de processer vi 

ansvarar för och jobbar i. Inför verksamhetsåret 2022 fortsätter arbetet med plan för 

effektivisering genom samordning inom förvaltningen och renodling av uppdraget, 

samtidigt som Kommunstaben har en viktig roll i att leda och samordna kommunens 

övergripande omställningsarbete. 

Kommunstabens kommunbidrag består av flera delar. Förvaltningens driftbudget består till 

största del av personalkostnader och gemensamma kostnader exempelvis för kommunens 

gemensamma system. 

Utöver förvaltningens driftbudget finns två anslag för att främja digital utveckling, 

innovation och arbetsmiljö: anslag för Innovation och Digital utveckling (en 

kommunövergripande pott för att stötta innovation, digitalisering och förnyelse) som 

omfattar 25,6 mkr för 2022; anslag för utveckling av Arbetsmiljö är ett 

kommunövergripande anslag, som omfattar 3 mkr för 2022. När det kommer till 2023-2024 

så finns det en ny anslag för Innovation och Arbetsmiljö med budget på 28 mkr per år. Det 

är kommundirektörens ledningsgrupp som beslutar och tilldelar medel från anslaget. 

Förvaltningar kommer med förslag på åtgärdar kopplade till utveckling av arbetsmiljö. 

Nyttjandet av medel från anslaget hanteras som separata ärenden för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Kommunstabens kommunbidrag ingår även kommunbidraget för Kommunstyrelsens och 

Kommunfullmäktiges verksamhet. 

Avdelningen för innovation & utveckling är en resultatenhet som finansieras av IT-avgiften. 

Inom avdelningen demokrati & samhälle administreras projektmedel som är beviljade 

genom politiska beslut. 

1.4 Investeringar 

Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 
2022 2023 2024 

Nettoinvesteringar 17392 40200 63900 45200 45200 

Förslag till förändringar: 

Summa (tkr) 

Planerade investeringar 

Kommunstabens investeringsplan består till största delen av förvaltning av digitala enheter 

(datorer) för både personal och elever, samt förnyelse av hårdvara koppla till kommunens 
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IT-infrastruktur. 

Investeringsplanen kan påverkas av förvaltningarnas behov av digitala enheter. 
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