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1 Uppdrag
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt
integrations- och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att
kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I
förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen genom
exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade
utbildningar och coachning mot arbetslivet. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver olika verksamheter
och projekt som bidrar till att inkludera människor i samhället och arbetslivet och en förutsättning för
detta är god samverkan med andra aktörer.

2 Året som gått
Förvaltningen har under året gjort en stor verksamhetsöversyn och en organisationsförändring har
genomförts. Syftet är att förbättra flödet mellan de olika verksamheterna och i processerna.
Verksamheter som omfattar personer i arbetsmarknadsinriktade har varit prioriterade i arbetet och de
nya arbetssätten som implementeras under 2015 ska leda till att fler inom dessa insatser går till arbete
eller studier.
Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har hållit i sig under året och arbetslösheten har fortsatt
att sjunka och i synnerhet ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt. Förvaltningen har gjort stora
insatser inom området och inom ramen för programarbetet har förvaltningen prioriterat insatser för att
främja ungas väg till arbetet. Projekten VÅGA och POP UP avslutades under året och har bidragit till
dels en ökad sysselsättning för unga men även ett attraktivare Luleå för unga. Den kommunala
satsningen på Ungdomar till studier har fortsatt och implementering i ordinarie verksamhet på
vuxenutbildningen startade hösten 2014. Detta innebär att elever antas till ordinarie studiegrupp och har
stöd av en specialpedagog samt erbjuds stöd i en öppen studio. Förvaltningen verkar även för att öka
antalet anställda ungdomar i kommunen och vid fördelning av subventionerade anställningar
prioriteras unga. Förvaltningen har genomfört en förstudie som har undersökt behovet och
förutsättningarna för en mötesplats för unga i Luleå med inspiration från Fryshuset i Stockholm.
Förstudien visade på stort intresse från målgruppen, näringsliv och civilsamhället. En
kommunövergripande arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag på genomförandeplan för en
central mötesplats i Luleå för ung och unga vuxna med fokus på möten, dialog och ett aktivt
medskapande i samhället.
Särskilda insatser har gjorts under året för att öka det entreprenöriella lärandet. Vuxenutbildningen har
genomfört kompetenshöjande insatser för personal inom området. För att bättre möta individens behov
pågår ett arbete med att utveckla undervisningsmetoder inom de olika skolformerna. Utgångspunkten
är att varje individ ska ha en individuell studieplan.
För människor som står långt från arbetsmarknaden är sociala företag en möjlighet att integreras i
samhälle och arbetsliv Under året som gått har en struktur för ekonomiskt stöd för nystartade sociala
företag fastställts. Förvaltningen har också i nära samarbete med Coompanion medverkat till uppstart
av nya sociala företag. Franchising av sociala företag har även provats under året som ett sätt att öka det
entreprenöriella lärandet för denna målgrupp. Tillsammans med Coompanion har ett ”Kooperativens
Hus” i Luleå etablerats. Förutom Coompanions egen verksamhet kommer blivande och nystartade
sociala företag få en möjlighet att bedriva sin verksamhet i denna inkubator.
Projektet romsk inkludering har bedrivits för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan olika kulturer.
Projektet ska stärka romers tillit till offentlig sektor, förutsättningar för studier, etablering på arbetsmarknaden och en god hälsa. Under sommaren anordnades ett mycket lyckat sommarläger för romer
som lockade ca 80 deltagare i blandade åldrar. Ett mentorsprogram för våra romska brobyggare med
syfte att utvidga deras kontaktnät kom igång under hösten och ska pågå ett år. Luleå kommun har
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under året tackat ja till att ingå i ett utvecklingsprojekt genom SKL för att stärka romers inflytande och
delaktighet.
Näringslivsanpassade utbildningar och ökade möjligheter för kommunmedborgare att studera i Luleå är
viktiga förutsättningar för Luleås attraktionskraft. En ny Yrkeshögskoleutbildning till el- och automationsingenjör samt omgång två av webbutvecklare startades under 2014. Projektet Yh-Norrbotten
fortsatte under året där Vuxenutbildningen deltagit i samverkan för att öka antalet Yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Ansökningar om tre yrkeshögskoleutbildningar lämnades in till Myndigheten för
yrkeshögskolan varav en Yh-utbildning till tandsköterska har beviljats medel för start under år 2015.
Den rådande bostadsbristen i Luleå har inneburit att överenskommelserna med Länsstyrelsen och
Migrationsverket om mottagandet av nyanlända legat kvar på samma nivå som föregående år. Under
året har över 90 flyktingar och 9 ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd mottagits.
Antalet mottagna asylsökande ensamkommande barn uppgår till 14 stycken.
Resultatet för perioden är ett överskott på 3 067 tkr vilket till största del beror på att kostnaderna för
köpta utbildningar samt yrkesvux är lägre än budgeterat.

3 Framtid
Sysselsättningen i Norrbotten fortsätter att öka under 2015, men i långsammare takt än de senaste åren.
Trots den ökade sysselsättningen har vissa grupper mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden
exempelvis personer med funktionsnedsättning, ungdomar utan fullständig gymnasiekompetens och
personer med utomeuropeisk härkomst. Bristen på arbetskraft inom vissa yrkesområden kräver ökad
rörlighet från yrken där det råder liten efterfrågan till yrken där det råder brist, som vård och omsorg
och utbildning. Det blir därför allt viktigare att utveckla insatserna inom vägledning för att bättre
tillgodose behovet av kompetens i regionen och att det satsas på utbildningar som efterfrågas på
arbetsmarknaden. Det kommer även att krävas ett utökat samarbete med arbetsgivare inom både
offentlig och privat sektor.
Under år 2015 genomför förvaltningen ett projekt som ska verka för att underlätta inträde på arbetsmarknaden för ensamkommande flyktingbarn. Projektet syftar till att prova och utvärdera metoder för
tidig arbetsmarknadsintegrering i syfte att förhindra eventuellt utanförskap och ge tillfredsställande
yrkesval hos deltagarna. De samverkansformer och arbetsmetoder som projektet tar fram ska efter
projektets slut implementeras i ordinarie verksamhet.
Ökade kompetenskrav och specialiseringen på arbetsmarknaden har bidragit till att vissa personer har
mycket svårt att komma in på arbetsmarkanden. Utvecklingen och skapandet av fler arbetsintegrerade
sociala företag blir därför en viktig del i att öppna upp arbetslivet för personer som idag har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. Förutom fortsatt stöd till individer som vill pröva formen socialt
företagande kommer därför förvaltningen tillsammans med kommunens inköpsavdelning ta fram en
metod för upphandlingar med sociala hänsyn.
Arbetsmarknadsförvaltningen har påbörjat ett omfattande utvecklinsarbete för att ge bättre service till
förvaltningens målgrupper samt öka flexibiliteten i verksamheten. En kartläggning och utveckling av
förvaltningens processer har skett i syfte att effektivisera verksamheten samt underlätta möjligheten att
mäta och utvärdera effekterna av de insatser som genomförs. Processutveckling kommer därför utgöra
en väsentlig del i det kommande kvalitetsutvecklingsarbetet inom förvaltningen.
Den kommunala satsningen på ungdomar till studier pågår t.o.m. 2015 och ingången till studier kommer
även fortsättningsvis att samordnas med arbetsmarknadsavdelningen. Fler unga vuxna under 20 år
bedöms vara behöriga för att studera på vuxenutbildningen vilket kommer att påverka volymen på
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antalet studenter inom vissa utbildningsformer. Det finns även en osäkerhet kring hur länge det
särskilda statsbidraget för ungdomar upp till 25 år och satsningen på Yrkesvux kommer att fortsätta.
Under 2015 kommer Vuxenutbildningen att genomföra lärlingsutbildning med särskilda statsbidrag.
Yh norrbottenprojektet fortsätter med syfte att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten och
utveckla en modell för samverkan mellan näringsliv, utbildare och anordnare av utbildningar. Distansutbildningarna vidareutvecklas för att möjliggöra interaktion elever emellan och på så sätt minska risken
för avbrott. Aktiviteterna för att nå och motivera personer till studier inom särskild utbildning för vuxna
fortsätter och skolformen kommer att utökas under 2015. Marknadsföring av vuxenutbildningen
kommer att inriktas mer på uppsökande verksamhet och sociala medier där målgrupperna finns. Detta
är extra viktigt under kommande år då vuxenutbildningens verksamheter kommer att vara spridda i
olika delar i Luleå kommun.
Bristen på bostäder i kommunen kvarstår men lättar de närmaste åren, vilket eventuellt kan innebära
antalet mottagna nyanlända kan komma att utökas. Efterfrågan på platser för ensamkommande barn
beräknas vara fortsatt hög. En ny tvingande lag om mottagande av ensamkommande barn baserat på så
kallade kommuntal medför en ökning för Luleå kommun från 12 platser för asylsökande till 33 platser
under 2015. För att klara utökningen av verksamheten planeras för fler boenden. Beroende på hur
flyktingströmmarna utvecklas kan avtalade platser ytterligare komma att förändras.

4 Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Antal månadsanställda per 31 december

98 930
-190 656

Tillsvidareanställda
Nettoinvestering

266

95 386

Årsbudget

700

3 067

Avvikelse

434

Visstidsanställda

151
22

-593
-92 319
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5 Styrkort
5.1 SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Påbörja genomförandet av programmen i
kommunövergripande samverkan

Påbörja genomförandet av programmen i
kommunövergripande samverkan
I samverkan ta fram en process för alla ungas väg till arbete.
Öka antalet unga med subventionerad anställning med 50%.
Ta fram verktyg för att öka det entreprenöriella lärandet.
Öka antalet personer från våra prioriterade målgrupper som går
till arbete eller studier med 10%.

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

I samverkan med Socialförvaltningen stödja familjer med barn

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

5.2 SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Säkerställa en väl utvecklad service

Ta fram koncept och lokalisering för ett Vägvalscentrum.
Definiera servicenivå utifrån 3 utvalda områden (processer).

Mål för att: Säkerställa en god tillgänglighet

Öka tillgängligheten genom att målgruppsanpassa information.

5.3 MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Genomföra fyra gemensamma aktiviteter som syftar till att
skapa samsyn och öka kompetensen avseende förhållningssätt i
övergripande arbetsgivarfrågor.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid.
Fler gemensamma hälsofrämjande aktiviteter inom
förvaltningen. Utöka användningen av alternativa
arbetsformer/mötesformer i informella miljöer.

5.4 EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Verksamheten bedrivs inom angivet
kommunbidrag/avkastningskrav.
Ta fram modell för att fördela resurser till tydligt förankrade
målgrupper.

Mål för att: Öka fokus på långsiktig effektivitet

Huvudprocesser framtagna och förankrade under 2014.
Utvärderingsmodell ska vara framtagen för fyra olika mål
kopplade till huvudprocesserna.
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6 Analys
6.1 SAMHÄLLE
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Påbörja genomförandet av programmen i kommunövergripande
samverkan

Förvaltningen samordnar områdena internationalisering och ungas
väg till arbete inom kommunen. Förvaltningen deltar i arbetet kring
programområde A både på strategisk och operativ nivå. Särskilda
insatser har gjorts inom integrationsområdet för att främja en
hälsosam livstil för målgruppen flyktingar. Som ett led i att verka för
alla ungas medskapande och ungas väg till arbete samt utöka ungas
möjligheter till mötesplatser har en förstudie kring ett eventuellt
"fryshus" i Luleå genomförts. En kommunövergripande arbetsgrupp
är tillsatt för att utreda vidare och konkretisera en mötesplats för
unga i Luleå. Arbetet beräknas vara klart våren 2015.

I samverkan ta fram en process för alla ungas väg till arbete.

I arbetet med att förbättra de interna processerna har särskilt insatser
för att främja ungas väg till arbete prioriterats. Implementering av
goda erfarenheter från ungdomsprojekten UTAN och VÅGA har
varit en viktig del i detta arbete. Arbetet organiseras numera enligt
den nya processen ungdomsspåret. Målet har nåtts.

Öka antalet unga med subventionerad anställning med 50%.

Andelen unga med subventionerade anställningar i kommunen har
ökat från 14 till 18 st vilket är en ökning med 28%. Unga har
prioriterats men underlaget har inte varit tillräckligt för att öka med
50%.

Ta fram verktyg för att öka det entreprenöriella lärandet.

Vuxenutbildningen har genomfört kompetenshöjande insatser inom
området för egen personal och personal inom femkantens
vuxenutbildningar. Det entreprenöriella lärandet implementeras i
större utsträckning i vägvalet för unga till studier. Franchising av
sociala företag provas även som ett sätt att öka det entreprenöriella
lärandet för denna målgrupp. Målet har nåtts.

Öka antalet personer från våra prioriterade målgrupper som går
till arbete eller studier med 10%.

Förvaltningen har gjort en stor verksamhetsöversyn med en
övergripande processkartläggning utifrån förvaltningens
målgrupper. Tanken är att förbättra flödet mellan de olika
verksamheterna och i processerna. En stor del av översynen omfattar
personer i arbetsmarknadsinriktade insatser. Nya arbetssätt är delvis
framtagna och kommer att utvecklas mer under år 2015. Detta ska
leda till att fler inom dessa insatser går till arbete eller studier. Under
år 2014 har de nya arbetsätten ännu ej hunnit implementeras och
någon ökning av antalet personer som går till arbete eller studier har
inte skett.
Ett koncept som stödjer ensamkommande ungdomar att fullfölja sina
studier samt etableras sig på arbetsmarknaden kommer att utarbetas
under år 2015.

I samverkan med Socialförvaltningen stödja familjer med barn

Tillsammans med socialförvaltningen har ett projekt "Lulemodellen"
tagits fram där personer med försörjningsstöd under en period
erbjuds anställning i kommunen. Målgruppen ska främst bestå av
unga och vuxna med barn. Finansieringen av detta är inte löst och
insatserna har därför inte genomförts under året.

6.2 SERVICE
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Ta fram koncept och lokalisering för ett Vägvalscentrum.

En omorganisation av förvaltningen har genomförts och resurser för
att skapa ett vägvalscentrum har sammanförts i en avdelning. Under
det fortsatta arbetet med utveckling av förvaltningens processer är
utformningen av konceptet för vägvalscentrum prioriterat. Arbetet
med ett vägvalscentrum sker i samband med utvecklingen av en
mötesplats för unga i Luleå. Målet bedöms delvis ha nåtts.

Definiera servicenivå utifrån 3 utvalda områden (processer).

För utbildningsprocessen har vissa servicenivåer definierats. För de
övriga processerna pågår arbetet. Ett vägvalscentrum är under
uppbyggnad för att förbättra förvaltningens tillgänglighet för
individer i behov av allmän vägledning till utbildning eller arbete
och arbetsgivare i behov av arbetskraft. Utredning kring
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Nämnd-/Bolagsmål

Analys
implementering av Luleå direkt pågår. I dagsläget avvaktas dock
den centrala utredningen innan förvaltningen går vidare inom detta
område. Förvaltningen bedömer att insatserna under året kommer
att bidra till att förbättra förvaltningens service men att effekterna
kommer att märkas först nästkommande år.

Öka tillgängligheten genom att målgruppsanpassa information.

Insatser för att målgruppsanpassa informationen för flyktingar och
ensamkommande barn är genomförda. Inom vägledningen har flera
olika kommunikationssätt anpassade efter målgruppen tagits fram.
Vuxenutbildningen har genomfört ett arbete med att ta fram mer
lyssnarvänlig och lättläst information om sin verksamhet.

6.3 MEDARBETARE
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Genomföra fyra gemensamma aktiviteter som syftar till att
skapa samsyn och öka kompetensen avseende förhållningssätt i
övergripande arbetsgivarfrågor.

Fyra olika informationsinsatser inom områdena ledigheter,
anställning och rekrytering, arbetstid, reserelaterade frågor och
arbetstidsberoende ersättningar är framtagna. På grund av
personalomsättning inom HR funktionen har bara en av insatserna
genomförts under året övriga kommer att genomföras under år 2015.

Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid.

Fler gemensamma hälsofrämjande aktiviteter inom
förvaltningen. Utöka användningen av alternativa
arbetsformer/mötesformer i informella miljöer.

Förvaltningens frisknärvaro har för perioden minskat från 70,0% till
67,1% och sjukfrånvaron har för perioden ökat från 3,6% till 3,7% i
jämförelse med föregående år. Ökningen av sjuktalet kan till viss del
förklaras med att sjuktalen på vuxenutbildningen senare halvåret
ökat till följd av problem med lokalerna på vuxenutbildningen. Ett
sjuktal för hela förvaltningen på under 4,0 % har dock nåtts.
Hälsofrämjande aktiviteter genomförs på alla avdelningar enligt
plan och dessa omfattar alternativa mötesformer/arbetsformer.

6.4 EKONOMI
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Verksamheten bedrivs inom angivet
kommunbidrag/avkastningskrav.

Resultatet för året är ett överskott på 3 337 tkr vilket till största del
beror på att kostnaderna för köpta utbildningar samt yrkesvux är
lägre än budgeterat.

Ta fram modell för att fördela resurser till tydligt förankrade
målgrupper.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en modell för resursfördelning
i förvaltningen utifrån prioriterade målgrupper. Målgrupper är
definierade och nulägesanalys har genomförts. Arbetet med att
utveckla processerna i förvaltningen fortgår och därför beräknas inte
detta vara klart förrän under år 2015.

Huvudprocesser framtagna och förankrade under 2014.

Utvärderingsmodell ska vara framtagen för fyra olika mål
kopplade till huvudprocesserna.

Huvudprocesser framtagna och kommunicerade under
förvaltningsdag. Ytterligare kommunikation görs utifrån vidare
arbete med utveckling av de olika delprocesserna. Målet bedöms
vara nått.
Inom vuxenutbildningen är utvärderingsmodell och nyckeltal
framtagna. En Qlickview applikation kommer att tas fram för
statistik och nyckeltal men i dagsläget avvaktas framtagandet av en
sådan för gymnasieskolan för att kunna ta del av deras utformning.
Utvecklingen av jobbprocessen är till stora delar klar och
framtagning av nyckeltal kommer att ske under våren 2015.

Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2014
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7 Uppföljning av den Interna kontrollen
7.1 Samordning
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Vårdplaner
genomförandeplaner
ensamkommande
barn

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

16

På mottagningsboendet var samtliga vård- och genomförandeplaner
upprättade i tid samt individuellt anpassade.
På PUT-boendet hade endast en av tre en vårdplan från
socialtjänsten. Alla hade individuellt anpassade
genomförandeplaner men ingen av dessa var genomförda i tid.
På stegboendet hade samtliga individuella vård- och
genomförandeplaner. Vårdplanerna är individuella inom vissa
behovsområden och generella inom andra. Det kunde konstaterats
att genomförandeplaner vid tidigare boende inte uppdaterats. En av
pojkarna hade en två år gammal genomförandeplan när han
överflyttades.
Alla av verksamhetens boenden skulle kunna konkretisera
genomförandeplanerna ytterligare, tex genom att går in på mer
specifika metoder/arbetssätt.
Åtgärder: Dokumentationen och rutiner för vårdplaner bör ses över
särskilt på PUT boendet. Med anledning av de brister som
uppmärksammats finns det anledning att fortsätta samma
internkontroll under 2015.

7.2 Synpunktshantering
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Kontrollera
hantering och
uppföljning av
klagomål inkomna
på externwebben

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:
Trots att information har getts till alla elever som börjar på
vuxenutbildningen har ett fåtal klagomål inkommit från
externwebben. De flesta klagomål kommer genom mail istället. Alla
kontrollerade klagomål har svarats på inom den utsatta tiden.

12

Åtgärder:

7.3 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Krishantering

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:
Kontroll har gjort av förvaltningens alla verksamheters
krishanteringsplaner. För de praktiska verksamheterna på
arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen är
krishanteringsplanerna kompletta. För övriga verksamheter är delar
av rutinerna framtagna men inte sammanställda i en komplett
krishanteringsplan. Arbete med sammanställning och komplettering
pågår för närvarande.

12

Åtgärder: Verksamheterna bör få stöd att färdigställa
krishanteringsplanerna. Kontroll av att krishanteringsplanerna är
kompletta och att rutiner och övningar genomförs i enlighet med
dessa bör ske under 2015.

Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2014
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7.4 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Extern
representation

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:
Nya rutiner har införts för att säkerställa att extern representation
hanteras enligt kommunens centrala policy. Under perioden har
kontroll gjorts av periodens externa representation utifrån
bokföringen. Under år 2014 har 8 förekomster med extern
representation förekommit till ett belopp av 8800 kr förekommit.
Anteckningar kring syfte och deltagare finns för alla tillfällen. I
något fall är det dock syftet lite otydligt. Påskriven delegation från
förvaltningschef saknas i mer än hälften av tillfällena.

9

Åtgärder: Rutinerna för delegation från förvaltningschef bör ses över
och informeras om i organisationen.

Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2014
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8 Verksamhetsstatistik
Antal personer i arbetsmarknadsinriktade insatser
Åtgärd

Utfall

Utfall Förändring

Lönebidrag kommunalanst
särskilt anställningsstöd JOB
Instegsjobb
OSA
Utvecklingsanställning
Trygghetsanställning
Nystartsjobb
Anställningar Arbetmarknadsåtg
Arbetsträning JOB
Förstärkt arbetsträning JOB
Fas 3 JOB
SPB REHAB
Praktikanter med bidrag
APR/ARB praktik
SOC
Försäkringskassan
Gymnasiet +Pyramiden
KUA kommunala aktivitetsansvaret
Arena Ungdom ARB/SOC/FK
UTAN ARB/SOC
Flykting/Etablering/språkplats/EntreQ
ÖVRIGT

2013
53
32
6
40
16
58
67
272
32
23
184
134
373
30
51
3
68
49
89
154
56
48

2014
47
43
5
30
26
52
66
269
37
25
169
150
381
165
84
9
48
29
100
0
39
36

-6
11
-1
-10
10
-6
-1
-3
5
2
-15
16
8
135
33
6
-20
-20
11
-154
-17
-12

548

510

-38

KUF kommunala uppföljningsansvaret
Feriejobb

196
1380

202
1222

6
-158

Beslut

2769

2584

-185

2537

2320

-217

1157

1098

-59

2010
126

2011
76

2012
98

2013
82

2014
90

2010
21
8

2011
13
14

2012
17
7

2013
17
7

2014
14
9

Praktik och aktiva insatser totalt

Placerade personer totalt
exkl feriejobb

Flyktingmottagning
Mottagna flyktingar

Ensamkommande barn
Mottagna totalt
PUT(uppehållstillstånd)

Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för årsuppföljning 2014
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LULEÅ KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser
Ärendenr 2015/149-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Kommunförbundet
2015-01-30

Ämne
Inbjudan till seminarium om sociala investeringar,
Sunderby folkhögskola 2015-04-29

Länsstyrelsen

Politikerdialog om mottagande av nyanlända
invandrare och ensamkommande barn/ungdomar,
Luleå 2015-04-28

Kommunakuten
2015-02-03

Ska kommunerna fortsätta att äga och driva
idrottsanläggningar, Stockholm 2015-03-16

Kommunakuten
2015-02-20

Personuppgiftslagen och den nya
dataskyddsförordningen – inriktning på kommunala
frågor, Stockholm 2015-04-17

Sv kommuner och
landsting
2015-02-05

Demokratidagen 2015, Stockholm 2015-04-14

Sv kommuner och
landsting
2015-02-09

Hot och våld mot förtroendevalda, Sundsvall 201505-12 och Stockholm 2015-05-26

Västra Götalandsregionen
2015-02-23

Att välja framtid – familjecentralen som unik arena
för jämlik hälsa och social hållbarhet, Göteborg 201505-19 - 20

PwC
2015-02-18

Ägarstyrning, det kommunala bolaget i
kommunkoncernen, Umeå 2015-05-214, Stockholm
2015-04-16
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2015-03-04

Kommunstyrelsen

Medel för strategiskt stöd för ökat bostadsbyggande
Dnr 2015.277-21

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets förslag
till beslut
Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige
1. att anslå 500 000kr för att knyta strategisk kompetens till kommunen i syfte att
stärka förutsättningarna för ökat bostadsbyggande
2. att anvisa medlen ur anslaget för anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Beskrivning av ärendet
Luleå växer, och ett ökat bostadsbyggande är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Den årliga
uppföljningen av kommunens översiktsplan visar att en kritisk faktor för produktionen av
bostäder är att antalet aktiva aktörer måste öka på den lokala bostadsmarknaden. För att
stärka kommunens förmåga att nå, attrahera och aktivera aktörer och exploatörer behöver
särskild kompetens knytas till kommunen. En sådan extern kompetens ska utifrån dessa
behov kunna ge ökad insikt i marknadens förutsättningar samt kunna bidra med strategisk
och taktisk rådgivning.

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2015-02-25

16(34)

§ 25
Ansökan Medarrangör för Eurobasket Women 2017
Ärendenr 2014/192-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen:
1. Godkänna ansökan till Svenska Basketbollförbundet om att utse Luleå kommun till
medarrangör för gruppspel och åttondelsfinaler i Eurobasket Women 2017, under
förutsättning att Luleå får den grupp Sverige spelar i.
2. Anslå 2 000 tkr som en garanti för genomförande av arrangemanget, av vilka 500 tkr
är disponibla via fritidsförvaltningen under 2015.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Isak Lundberg (M) och Linnéa Ekman (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Svenska Basketbollförbundet (SBBF) beslutade på sin årstämma 2014 undersöka
förutsättningarna att ansöka om Eurobasket Women 2017. SBBF har beslutat sig för
att ansöka och har kontaktat ett antal tänkbara medarrangörskommuner, varav
Luleå är en.
Matcherna i gruppspel och åttondelsfinaler spelas 16-20 juni 2017. I november 2016
är det klart vilka nationer som är kvalificerade att delta. Den nation som av FIBA
(internationella förbundet) tilldelas arrangemanget är dock direktkvalificerad till
EM. Den beredningsgrupp, bestående av representant från fritidsförvaltningen,
föreningslivet och Visit Luleå, som träffat SBBF i dialog kring arrangemanget är
enig om att Luleå endast bör ansöka om att vara medarrangör av gruppspel och
åttondelsfinaler, och detta under förutsättning att få arrangera den grupp Sverige
ingår i.
Fritidsförvaltningen föreslår 2015-02-25 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen:
1. Godkänna ansökan till Svenska Basketbollförbundet om att utse Luleå kommun till
medarrangör för gruppspel och åttondelsfinaler i Eurobasket Women 2017, under
förutsättning att Luleå får den grupp Sverige spelar i.
2. Anslå 2 000 tkr som en garanti för genomförande av arrangemanget, av vilka 500 tkr
är disponibla via fritidsförvaltningen under 2015.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2015-02-25

§ 25 (forts)

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.
Isak Lundberg (M) yrkar avslag till framställningen.
Ordförande ställer proposition på fritidsförvaltningens förslag och
Isak Lundbergs (M) avslagsyrkande och finner att fritidsnämnden bifaller
fritidsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Med det förtroende som Luleå som stad och våra båda elitbasketföreningar,
Northland Basket och LF Basket Norrbotten fick av SBBF att medarrangera EM-kval
för både damer och herrar, anser fritidsförvaltningen att vi bör vara en självklar part
för SBBF att välja som medarrangör.
Fritidsförvaltningen anser att arrangemanget skulle öka Luleås attraktionskraft som
idrottsstad samt stärka bilden av Luleå som evenemangsstad. I översiktsplan 2013
står att kommunen, tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer
ska arbeta för att större evenemang och tävlingar genomförs i kommunen. Vidare
ska kommunen ta fram en arrangemangs- och evenemangsstrategi som ska förenkla
för arrangörer att förlägga och utveckla evenemang i Luleå. Det sistnämnda är
redan på gång, dels i och med inrättande av ett evenemangsråd, men också genom
att evenemangsrådet just nu arbetar med att ta fram en evenemangsstrategi som ska
beskriva arbetet och tillvägagångssättet för att få större evenemang till Luleå.
Vi kan konstatera att vi har de anläggningar som behövs för att uppfylla kraven för
såväl gruppspel som åttondelsfinaler och vi har den publik, både lokalt och
regionalt som förväntas besöka ett så stort mästerskap. Vi har också ett starkt
näringsliv som stöttar idrotten i Luleå. Detta är självklart något att bygga på om vi
får förtroendet att vara medarrangör.
Beredningsgruppen bedömer att de ekonomiska medel Luleå behöver garantera
SBBF för att få medarrangera gruppspel och åttondelsfinaler med Sveriges grupp är
2 000 tkr. Av dessa bör 500 000 kronor avsättas för att kunna användas för planering
och projektuppstart under 2015. En bred förankring av arrangemanget med
engagemang från såväl kommunen, näringslivet som föreningslivet är en
självklarhet att jobba utifrån.
Det positiva utfallet för en arrangörskommun är turistekonomiska effekter som i
dagsläget är svåra att bedöma i siffror, dock visar andra uträkningar att
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2015-02-25

§ 25 (forts)
”idrottsturisten” spenderar 900-1200 kr/dygn på orten exkl. boende. Deltagande
lag kommer att anlända 1-2 veckor innan själva slutspelet börjar, vilket ger
intäkter till hotell- och restaurangnäringen. När det gäller biljettförsäljningen
tillfaller 50 % arrangörskommunen överstigande del i kalkylen för antal sålda
biljetter. Utöver detta har givetvis arrangörskommunen möjlighet att anordna
kringarrangemang såsom konferenser, mini-cuper och liknande. Som lokal
arrangör har vi också rätten
att teckna en lokal sponsor till evenemanget. Det största värdet för kommunen
som sådan är dock exponeringsvärdet för orten och regionen, något som
beredningsgruppen också planerar ska mätas om det blir så att
medarrangemanget tilldelas Luleå.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2014-12-01

§ 251
Intresseanmälan Eurobasket Women 2017
Ärendenr 2014/891-80

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna in intresseanmälan för Eurobasket Women
2017.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden har 2014-10-15 § 69 beslutat rekommendera
kommunstyrelsen att godkänna inlämnandet av intresseanmälan för
Eurobasket Women 2017 till Svenska Basketbollförbundet.
Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har på sin årsstämma 2014 beslutat
undersöka förutsättningarna att ansöka om Eurobasket Women 2017.
Fritidsnämnden anser att arrangemanget skulle öka Luleås attraktionskraft
som idrottsstad samt stärka bilden av Luleå som evenemangsstad. I
översiktsplan 2013 står att kommunen, tillsammans med föreningar,
organisationer och andra aktörer ska arbeta för att större evenemang och
tävlingar genomförs i kommunen.
Intresseanmälan innebär inget åtagande utan är ett underlag till SBBF som
förklarar att Luleå är intresserat av att vara medarrangör. Beslut om eventuell
ansökan till FIBA (internationella basketbollförbundet) tas av styrelsen i SBBF
kring årsskiftet. Då beslutas också vilka kommuner som är aktuella som
medarrangörer. Därefter påbörjas dialog med respektive kommun om de
faktiska förutsättningarna. Det är i detta skede som frågan om resurser avgörs
och då kommer ärendets fortsättning upp till nytt politiskt beslut.
Arbets- och personalutskottet har 2014-11-10 § 231 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla förslaget om intresseanmälan.

Sammanträdet
Nina Berggård (V) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2014-12-01

§ 251 (forts)

Beslutsunderlag



Fritidsnämndens protokoll 2014-10-15 § 69
Arbets- och personalutskottet § 231, 2014-11-10

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Örjan Spansk

2015-03-02

1 (4)
Ärendenr
2015/262.10

Kommunstyrelsen

Ansökan om rätt att nyttja naturums namn och logotyp för
planerad byggnad på Södra hamnplan
Ärendenr 2015/262.10

Kommunledningsförvaltingen/samhällsutvecklingskontorets förslag
till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att hos Naturvårdsverket ansöka om rätten
att nyttja naturums namn och logotyp för planderad byggnad på Södra
hamnplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden upprättar ansökan för underskrift av
kommundirektören.
3. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att hos Naturvårdsverket söka
de bidrag som kan komma ifråga för investering och drift av
naturumet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun planerar för en ny byggnad vars läge och innehåll skapar en
stark koppling, eller en port, till Bottenvikens skärgård. I byggnaden som
planeras bli uppförd på Södra hamnplan kan bland annat ett visitor center
inrymmas.
För att ge centret det kvalitetsmässiga innehåll det förtjänar har berörda
förvaltningar arbetat med ambitionen att det ska erhålla statusen naturum.
Det blir en kvalitetssäkring av det fysiska innehållet och den verksamhet som
ska bedrivas där. Samtidigt är beteckningen naturum en statusmarkering som
blir av betydelse såväl för platsen som sådan men också för kommunen i stort
i varumärkesbygget som skärgårdsstad.
Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till
och om kommunen avser att nyttja denna rätt ska man ansöka om detta hos
verket.

Beskrivning av ärendet
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Örjan Spansk

2015-03-02

2 (4)
Ärendenr
2015/262.10

Sedan en tid har en arbetsgrupp under ledning av tekniska
förvaltingen/stadsbyggnadsförvaltningen arbetat med konceptet och förberett
en ansökan till Naturvårdsverket. Vid underhandskontakter med verket har
erhållits positiva signaler om utsikterna att få en ansökan beviljad.
Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till
och de godkänner vilka anläggningar som får kalla sig naturum. Den som
ansöker om denna rätt ska visa hur Naturvårdsverkets Nationella riktlinjer för
naturum i Sverige ska uppfyllas. Särskild vikt läggs vid att bemanning, lokaler
samt utställningar och verksamhet är i enlighet med riktlinjernas krav.
Naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden. Besöket ska
också vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka mer.
Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst
naturområde i synnerhet och det ska vara en rolig plats att besöka och en rik
kunskapskälla för besökaren.
I första skedet, projektering och byggnation, ges anläggningen en
tidsbegränsad rätt att kallas naturum. Innan verksamheten sedan invigs ska
en förnyad ansökan samt verksamhetsplan skickas in för att erhålla ett
varaktigt godkännande. Om anläggningen godkänns tecknas då ett
rättighetsavtal mellan parterna. I och med detta kan också Naturvårdsverket
bevilja ett årligt driftsbidrag för anläggningen (f n 300 000 kr/år). Föreliggande
ärende handlar om en ansökan om det inledande godkännandet under
projekttiden.
Som vi ser det finns det starka motiv till att det planerade visitor centret i
Södra Hamn borde utgöra ett naturum. Både platsen som sådan, den naturliga
”porten till skärgården”, och ämnet för den naturinformation som skulle
innehållas kvalificerar sig mycket väl tillsammans med landets befintliga
naturum. Fokus för naturumet kommer att ligga på Bottenvikens skärgård i
allmänhet och Luleå skärgård i synnerhet. Dessutom finns det idag en
uppenbar brist i den geografiska fördelningen i landet. Vid en överblick av
Sverigekartan och nu etablerade naturum är området i en cirkel runt Luleå,
med en diameter på ca 800 km, helt utan sådan etablering. De närmaste
platserna är i fjällvärlden och vid kusten så långt bort som vid Höga Kusten.
Att naturen i området har värden som motiverar att ett naturum anläggs här
råder det inget tvivel om. Skärgårdens särprägel och bevarandevärde
understryks tydligt av det stora antal skyddade områden som myndigheterna
bildat runt om i Bottenvikens skärgård. Här finns Haparanda skärgårds
nationalpark och inte mindre än 42 naturreservat. Det som skyddas är hela
spektrumet av bevarandevärda naturmiljöer i skärgårdslandskapet; Kobbar,
grynnor och grundområden med betydelse för fågelfaunan, primära
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Örjan Spansk

2015-03-02

3 (4)
Ärendenr
2015/262.10

naturskogar i landhöjningsmiljö, kalspolade klapper- och hällmarksöar,
särpräglade sandöar med dyner och hedar samt värdefulla strandbiotoper av
olika slag. Ett flertal av reservaten är stora till ytan och inrymmer hela
skärgårdslandskap med alla dess mångfacetterade skepnader.
Intresset från såväl lokalbefolkning som besökande att ta del av natur-, kultur
och rekreationsutbudet som finns i Bottenvikens skärgård är stort och ökar
snabbt i takt med att service och infrastruktur utvecklas och ger nya
möjligheter.
Det stora intresset kombinerat med ett allt ökande antal besökare skapar ett
påtagligt behov att på ett kompetent, sakriktigt och samtidigt inspirerande
sätt informera om naturen och kulturmiljön, särskilt den som på olika sätt är
skyddad genom lagstiftning.
Kommunens arbete med att öka tillgängligheten till detta fantastiska
naturområde medför också ett ansvar att på bästa sätt ta vara på och skydda
de natur-, frilufts-, kultur- och miljövärden som omfattas i området. Det
påtagligaste verktyget för att kunna ta detta ansvar torde vara naturum
eftersom naturum är den självklara platsen för mötet med människor som vill
veta mer om natur, kultur, friluftsliv och miljöfrågor.
Naturum blir en del av huset som också planeras att innehålla turistbyrå,
restaurang jämte konferens- och evenemangsutrymmen. Hyresgäster är enligt
denna planering dels en privat entreprenör för restaurangdelen som utgör den
ena halvan av byggnadsytan, dels kulturförvaltningen för naturum och
konferens- och evenemangsytor som i stort utgör den andra halvan. Planen
inrymmer också en plats för en turistbyrå med fritidsförvaltningen som
huvudman.
Ett utkast till ansökan finns framtaget, vilket bifogas denna skrivelse för
kännedom. Ansökan görs på en fastställd blankett med hårt styrt form och
innehåll. Ansökan kompletteras därför med några bilagor där konceptet
utvecklas; Bilaga 2 är en textbeskrivning av projektet med dess bakgrund och
tänkta inriktning, bilaga 3 är en dokumentation om utvecklandet av Södra
Hamnplan, bilaga 4 beskriver ett koncept över funktion och kvalitet för
byggnaden med naturumet och bilaga 5 är en ekonomisk kalkyl för
investering och drift av byggnaden.

Örjan Spansk

Kommunekolog
Beslutet skickas till
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Örjan Spansk

2015-03-02

Stadsbyggnadsnämnden
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Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2015/251-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering
till projektet Tillväxt IT
Ärendenr 2015/251-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. anslå totalt 485 386 kr till projektet Tillväxt IT för perioden 2015-2017,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering med undantag för 2015 då Luleå kommuns bidrag
är oförändrat även om EU-finansiering inte beviljas.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten ansöker om 485 386 kr till projektet Tillväxt IT. Projektet
syftar till att stärka konkurrenskraftens hos Norrbottens och Västerbottens
små och medelstora IT-företag samt företag i andra branscher genom
samverkan med IT-företag. Projektet innehåller följande aktivitetsområden:
1. Inventera behoven framför allt när det gäller kommersialisering.
2. Strukturera tillväxtåtgärder baserat på behovsinventeringen.
3. Tillväxtfrämjande nätverkande mellan IT-företag och elektronikföretag
samt andra företag som kan ingå i en värdekedja.
4. Aktivera tillväxtåtgärder som t ex stöd i ägarfrågor, ledningsfrågor,
organisationsfrågor, finansieringsfrågor, affärsutveckling,
kunskapshöjning och innovationsstöd.
5. Samverkan med andra utvecklingsorganisationer,
6. Projektledning genom att en projektledare planerar och koordinerar
projektet tillsammans med IUC Norrbotten och IUC Västerbotten.
Projektet pågår 2015-2017 och kostar totalt 7 042 tkr. Finansiering söks från EU
mål 2 (3 494 tkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (539 tkr), Region Västerbotten
(1 078 tkr), Skellefteå kommun (216 tkr), Umeå kommun (485 tkr), Norrbottens
läns landsting (539 tkr), Luleå kommun (485 tkr) och Piteå kommun (151 tkr).
IUC Norrbotten har behov av att starta projektet innan beslut om EUfinansiering har tagits. Detta innebär att det finns en risk att de medel som
satsas under delar av 2015 inte kan växlas upp med EU-medel.
Tillväxtkontoret menar att projektet på ett effektivt sätt kan främja
utvecklingen i en bransch som prioriteras i Luleå kommuns
näringslivsutvecklingsarbete. Projektet är viktigt och tillväxtkontoret föreslår
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ret
2015-03-03
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

att ansökan beviljas och att Luleå kommun under år 2015 satsar 163 363 kr på
projektet oavsett om EU-finansiering beviljas eller ej.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om medfinansiering avseende Tillväxt IT, bilaga
2. Projektplan Tillväxt IT, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare
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Håkan Wiklund
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2015/153-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering
till projektet Pegin XL
Ärendenr 2015/153-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. anslå totalt 700 tkr till projektet Pegin XL under perioden 2015-2018,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering med undantag för 2015 då Luleå kommuns bidrag
är oförändrat även om EU-finansiering inte beviljas.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten ansöker om 700 tkr till projektet Pegin XL. Projektet syftar till
att stärka företagens förmåga till internationella affärer. I projektet erbjuds
företagen behovsstyrda utvecklingsinsatser för att klara tillväxt och
internationalisering. Projektet ska resultera i en permanentad självgående
verksamhet som har verktyg, modeller och processer att erbjuda
expansionsfäiga företag för att stärka deras möjligheter till långsiktiga affärer
på en internationell marknad. IUC Norrbotten är projektägare och genomför
projektet tillsammans med Business Sweden.
Projektet genomförs under perioden 2015-2018 och kostar totalt 14 400 tkr.
Finansiering söks från Länsstyrelsen i Norrbotten (1 800 tkr), Norrbottens läns
landsting (1 100 tkr), Luleå kommun (700 tkr), Business Sweden (3 600 tkr),
Tillväxtverket (7 200 tkr).
IUC Norrbotten har behov av att starta projektet innan beslut om EUfinansiering har tagits. Detta innebär att det finns en risk att de medel som
satsas under delar av 2015 inte kan växlas upp med EU-medel.
Tillväxtkontoret menar att projektet är företagsnära och inriktat på att konkret
och långsiktigt stärka företagens förmåga till internationella affärer.
Tillväxtkontoret välkomnar samarbetet med Business Sweden och att
projektet ska resultera i en permanent satsning på exportfrämjande.
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan beviljas och att Luleå kommun under år
2015 satsar 85 tkr oavsett om EU-finansiering beviljas eller ej.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om medfinansiering till Pegin XL, bilaga
2. Projektbeskrivning Pegin XL, bilaga
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Håkan Wiklund
Handläggare
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Ärendenr
2015/268-14

Tillväxtkontorets yttrande över projekt Creative Nodes Fusion
Ärendenr 2015/268-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. Medfinansiera projektet med 1 200 tkr under den totala
projektperioden om tre år,
2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Medfinansieringen utgör grund för Luleå Näringsliv ABs
hyresåtagnade för Bergströmska gården och utbetalas som ett årligt
förskott. Hyrorna avser ytor för gemensamhetsfunktioner som t ex
gemelab. Om strukturfondsprojektet inte blir av får Luleå Näringsliv
AB hyra ut lokalerna och återbetala till kommunen. Då blir
Bergströmska gården ett vanligt företagshotell.
4. Tillväxtkontoret ska vara representerat i styrgruppen,
5. Projektledaren ska upphandlas och tillväxtkontoret ska erbjudas att
vara med i utformandet av upphandlingskriterier samt vid
bedömning.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har tidigare finansierat projekten Kreativa näringar
Luleå/Piteå och Creative Nodes som syftat till att stärka de kreativa och
kulturella näringarna (KKN). Luleå Näringsliv AB har varit projektägare och
projekten har finansierats av Tillväxtverk, regionala och lokala aktörer.
Denna ansökan utgör en fortsatt satsning på KKN och delar av IKT-branschen
(informations och kommunikationsteknologi) som definieras som tillhörande
KKN (webb/applikationer, spel). Genom projektet ska en fysisk mötesplats
etableras för KKN. Den tilltänkta mötesplatsen är Bergströmska gården som
ska fungera som en nod för nätverk, produkt- och affärsutveckling samt
internationalisering. Aktiviteterna är inte begränsade till företagen i huset
utan vänder sig till etablerade bolag i regionen som är verksamma i KKN.
En satsning på gamification/spel ryms inom denna ansökan. Ett sådant
satsningsområde omfattar även aktörer inom film, design, ljud,
programmering, systemlösningar, storytelling/dramaturgi samt företag som
idag arbetar tillsammans med spelföretag för att visuellt förbättra
kommunikation (digitala tjänstenäringar).
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Projektet har målsättningen att öka omsättningen i små och medelstora
företag i KKN och att dessa företag även stärkt sin närvaro på den globala
marknaden. Ytterligare en målsättning är branschöverskridande samverkan.
KKN är både en egen bransch och ett kompetenskluster för övriga branscher
och viktig för regionens attraktivitet.
Luleå Näringsliv AB är projektägare och projektperioden är tre år. Den totala
projektbudgeten uppgår till 12 397 tkr. Från Luleå kommun uppgår sökt
belopp till 1 200 tkr (400 tkr/år), övrig finansiering förutsätts ske från
Länsstyrelsen (2 500 tkr), NLL (2 500 tkr) och Europeiska regionala
utvecklingsfonden (6 198 tkr).
Tillväxtkontoret menar att projektet ligger i linje med beslutade prioriteringar
i Program E och B samt regionala strategier. Huset Bergströmska gården har
kulturella värden och läget är centralt. Detta ger höga, och efterfrågade,
värden samtidigt som hyrorna blir höga och ytan begränsad. Husets omfång
och hyresnivåerna utesluter ett antal företag/organisationer och begränsar
därmed projektets förmåga. Våra större aktörer i form av lönsamma
reklambyråer och utvecklingsbolag inom kreativa näringar (BD-pop, Filmpool
Nord) får inte plats i huset. Det har därför varit viktigt att insatser i projektet
vänder sig till företag även utanför huset och att göra en särskild satsning på
spel/gamification för att få dragare i projektet. I projektet finns även en tydlig
koppling till affärsutveckling som inte funnits i tidigare projekt (Creative
Nodes). Trots begränsningar ser tillväxtkontoret möjligheter med att skapa en
kreativ mötesplats med ett centralt läge, den funktionen kan stärka näringen
och skapa mervärden för Luleåbor.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
info@luleanaringsliv.se samt matz.engman@luleanaringsliv.se
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Ekonomikontoret
Mats Bergström/Camilla Helamb

2015-03-02

Årsredovisning år 2014
Ärendenr 2015/260-04

Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontorets förslag
till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisningen inklusive koncernredovisningen för år
2014 och att använda 10,1 mkr av resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning av ärendet
2014 års bokslut är sammanställt i Årsredovisning 2014.
Kommunens sammanlagda resultat visar ett överskott på 24,5
mkr.
Enligt balanskravet ska eventuella realisationsvinster räknas bort.
Dessa var 34,6 mkr 2014, vilket innebär att resultatet enligt
balanskravsutredningen visar ett underskott på 10,1. Detta
underskott täcks upp genom att använda 10,1 av
resultatutjämningsreserven, vilket får till följd att
resultatutjämningsreserven minskar till 192,4 mkr, men det
innebär också att kommunen klarar det lagstadgade balanskravet.
Luleå kommuns nämnder visar sammantaget ett positivt resultat
på 31,9 mkr. Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem mål för
god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 (bilaga)

Mats Bergström/Camilla Helamb
Ekonom/
Ekonom

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2015-03-06

Upphandling av resor och konferenstjänster
Ärendenr 2014/807-05

Inkomna anbud redovisas på sammanträdet.
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1 (2)
Ärendenr
2015/209-05

Beslut om avrop från HBV avtal Vitvaror
Ärendenr 2015/209-05

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Luleå kommun ska avropa från inköpscentralen HBV ramavtal:
- Vitvaror 15-101 del B - Fläktar 2015. Avtalstid är 2015-01-01 –
2016-12-31 med möjlighet för HBV till ett års förlängning för
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
- Vitvaror 15-101 del C - installation och service 2015. Avtalstid
är 2015-01-01 – 2016-12-31 med möjlighet för HBV till ett års
förlängning för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
2. Luleå kommun ska avropa från inköpscentralen HBV ramavtal:
- Vitvaror 15-101 del A – Överprövat, avropar från detta avtal
när avtalet är klart. Avtalstiden justeras i motsvarande grad
som den tid överprövningen tar.
3. Luleå kommun ska avropa från inköpcentralen HBV ramavtal:
- Vitvaror Del A 12-101 fram till dess att avtal Vitvaror 15-101 del
A. Avtalet är löpande till och med 2015-12-31 och kan sägas
upp av HBV med 30 dagars uppsägningstid när det nya avtalet
är klart.
Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Inköpscentralen HBV tecknar ramavtal där medlemmar har rätt att avropa.
Luleå kommun är medlem i HBV och deras kärnavtal är byggnadsmaterial,
elmaterial, lås och vitvaror. HBV har en uppförandekod som ska följas av
leverantörerna där krav ställs på bland annat arbetsmiljö, fackliga rättigheter
och miljölagstiftning. HBV följer också om leverantörerna följer upp att
uppförandekoden genom att granska dokumentation samt i vissa fall även
genom att göra revisioner.
Mellan HBV, Entreprenören och Luleå kommun måste ett trepartsavtal
upprättas när en Entreprenören skall köpa material på HBV:s ramavtal. Detta
är aktuellt i upphandlingar där Luleå kommun har valt att tillhandahålla
material. Entreprenören äger inte rätt att köpa material på HBV:s ramavtal för
annan part än Luleå kommun.

42

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Tiger

2015-02-23

Luleå kommun köper idag vitvaror för ca 3 miljoner per år.
HBV har tecknat ramavtal med följande leverantörer per del:
Vitvaror 15-101 del A
Överprövad
Vitvaror 15-101 del B
Rangordning
1. Elektroskandia AB
2. Franke Futurum AB
3. Electrolux HemProdukter AB
Vitvaror 15-101 del C
Elektroskandia AB
Vitvaror Del A 12-101
Rangordning
1. Elektroskandia AB
2. Electrolux Hemprodukter AB
3. BSH Hushållsapparater AB

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
David Tiger
Upphandlare

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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