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Ärendenr
2016/201-2.10.1.1

Information om rapporten Måluppfyllelse
kundserviceriktlinjer Luleå direkt
Ärendenr 2016/201-2.10.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar om den årliga rapporten Måluppfyllelse
kundserviceriktlinjer Luleå direkt
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Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 4 april 2016
Ärendenr 2015/1676-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Samhällsutvecklingskontoret 2016-03-03

Trygghetsredovisning i samarbete med polisen

Polismyndigheten i
Umeå 2016-03-03

Inbjudan till samhällsråd – ett samverkansforum
mellan myndigheter

Sveriges Kommuner
och Landsting
2016-03-07

Inbjudan till fullmäktiges presidiekonferens

Sveriges Kommuner
och Landsting
2016-03-07

Uppdaterad inbjudan regionbildning för framtidens
utmaningar vid tre tillfällen under april månad 2016
(6 april i Växjö, 13 april i Stockholm, 26 april i
Östersund), sista anmälningsdag 1 månad innan
respektive tillfälle

Kommuninvest och
SKL 2016-03-09

SKL och Kommuninvest bjuder in till seminarium
om framtidens kommunstruktur
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§ 27
Motion om översyn av medicinering i den kommunala
äldrevården
Ärendenr 2015/421-008

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige beslutar att


avslå motionen gällande översyn av medicinering i den kommunala
äldreomsorgen, med stöd av yttrandet som visar att det finns rutiner
för läkemedelsgenomgångar och anvisningar för läkemedelshantering
som eliminerar risker för felaktig läkemedelsanvändning i
äldreomsorgen i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
En motion gällande behov av översyn av läkemedelsanvändning i den
kommunala äldreomsorgen har inkommit till kommunfullmäktige från
Sverigedemokraterna. MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska har uppdraget
att svara på denna.
Läkemedelsanvändning i den kommunala äldreomsorgen i Luleå kommun
följs upp kontinuerligt av ansvariga sjuksköterskor tillsammans med
ansvariga läkare inom primärvården. Luleå kommun har rutiner och riktlinjer
för detta. Dessa är kända av berörd personal inom äldreomsorgen samt av
primärvården. Luleå kommuns hälso- och sjukvård har en årlig
återkommande enkät som skickas ut till all hälso- och sjukvårdspersonal. I
enkäten följer man upp bl.a. läkemedelsbehandling.
Luleå kommun följer resultat i öppna jämförelser. Där kan man på detaljnivå
följa patienters läkemedelsförbrukning, både i antal och vilka preparat som
patienten är ordinerad.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att rekommendera
kommunfullmäktige att besluta att
1. avslå motionen gällande översyn av medicinering i den kommunala
äldreomsorgen, med stöd av yttrandet som visar att det finns rutiner
för läkemedelsgenomgångar och anvisningar för läkemedelshantering
som eliminerar risker för felaktig läkemedelsanvändning i
äldreomsorgen i Luleå kommun
2. motionen anses färdigbehandlad, med hänvisning till de fakta som
redovisats i yttrandet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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Socialnämnden

2016-02-26

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2016-02-16 föreslå socialnämnden
beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att
1. avslå motionen gällande översyn av medicinering i den kommunala
äldreomsorgen, med stöd av yttrandet som visar att det finns rutiner
för läkemedelsgenomgångar och anvisningar för läkemedelshantering
som eliminerar risker för felaktig läkemedelsanvändning i
äldreomsorgen i Luleå kommun
2. motionen anses färdigbehandlad, med hänvisning till de fakta som
redovisats i yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har sedan 2009 en rutin gällande läkemedelsgenomgångar för
patienter inom äldreomsorgen. Läkemedelsgenomgångar görs. Rutinen
beskriver tillvägagångssätt och vilka som ska delta. Genom detta säkras att
läkemedel erbjuds i rätt tid och i rätt dos. Risken för överkonsumtion av
läkemedel och onödiga biverkningar elimineras. Läkemedelshantering följs
upp av MAS en gång/år.
Ovanstående rutiner är kända och efterföljs. Detta innebär att Luleå kommun
har ett aktivt arbete kring läkemedelshantering för patienter inom
äldreomsorgen allt i syfte att säkerställa att patienter har rätt medicinsk
behandling.

Sammanträdet
Förvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
Rutin läkemedelshantering
Rutin läkemedelsgenomgångar
Rapportdokument för läkemedelshantering

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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Dokument:
Fastställd av:

Rutin
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Sida:
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Läkemedelshantering
Anvisning för läkemedelshantering i Luleå kommun består av dokumentet
”Läkemedelshantering inom landsting och kommunal hälso- och sjukvård i
norrbottens län” och är framtaget av Norrbottens läkemedelskommitté´. Dokumentet ska
förvaras i läkemedelspärm tillsammans med de lokala rutinerna.
Anvisningarna grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS
2000:1 (M) SOSFS 2001:17(M) SOSFS 2005:24 (M) SOSFS 2006:24 (M)
De lokala anvisningarna nedan är framtagna av MAS och är indelade i samma rubriker som
ovan hänvisade dokument och skall läsas ihop med detta.
Alla sjuksköterskor ska en gång om året fylla i en rapport gällande hur
läkemedelshanteringen fungerar inom det arbetsområde man ansvarar för.
Rapporten skickas till MAS. Kopia på rapporten ska även förvaras i läkemedelspärm
på sjuksköterskans arbetsplats.

DELEGERING
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 1997:14 förtydligas
delegeringsförfarandet. Delegering ska göras på den speciellt framtagna
delegeringsblankett som finns i Luleå kommun. På
delegeringsbeslutet ska signeringssignaturen på den som skrivit på delegeringen finnas
med. Detta för att vi ska kunna identifiera personen på signeringslistorna.
Delegeringsbeslutet skickas till MAS och kopia behålls av delegerande sjuksköterska och
den som emottagit delegation.
Övertagandet av ansvaret för läkemedelshanteringen ska antecknas i omvårdnadsjournalen
under sökordet läkemedel/behandling. Övertagandet innebär att endast sjuksköterskor och
personal med delegation ska ansvara för patients läkemedel.
Den person som iordningställer läkemedelsdosen från dosett och/eller apodos ska räkna
antalet tabletter och kontrollera att påsen är hel innan dosen ges till patient. Rätt antal
tabletter ska stämma mot antalet delade i dosett/apodospåse.

JOURNALER
Signeringslistor är journalhandlingar och skall sparas i patients journalmapp i 10 år. Den
ordinationslista som skickas till patient förvaras i patients mapp i läkemedelsskåp.
Sjuksköterskan ansvarar för att byta ut Pascal ordinationslista/läkemedelslistan så att det
alltid finns en senaste version i patients läkemedelsmapp. Pascal ordinationslista är inte en
journalhandling och behöver därför inte sparas när ansvarig sjuksköterska gör bedömning
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att den inte längre är nödvändig för att säkra läkemedelshanteringen. Ändringar av
ordination ska alltid göras i Pascal samt på läkemedelslista i VAS. Detta är ett
läkaransvar.
Signeringslistor för stående ordination och vid behovsordination ska skrivas av
sjuksköterska med ordinationshandlingarna som underlag. Vid förändringar i stående
ordination ska ny signeringslista upprättas för att minimera otydlighet vid signering.

ORDINATION
Muntlig ordination och telefonordination skall dokumenteras i kundens omvårdnadsjournal
under sökordet läkemedel/behandling och på gällande ordinationslista eller läkemedelslista.
Ansvarig läkare skall informeras och signera ordinationen i efterhand.
Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. I de generella direktiven
skall anges indikationerna och kontraindikationerna samt doseringen och antalet tillfällen
som läkemedlet får ges utan att läkare kontaktas. Läkemedel som ordineras enligt generella
direktiv får ges endast efter det att sjuksköterskan har gjort en behovsbedömning.
Ordination enligt generella direktiv SOSFS 2000:1 (M) dokumentet ska förvaras i
läkemedelspärmen.
Ansvarig läkaren skall alltid i efterhand informeras om att läkemedel givits enligt generell
ordination.
Rutin Hemsjukvårdspatienter
Inför helg eller ordinarie sjuksköterskas ledighet är det ansvarig sjuksköterska som
säkerställer att patients läkemedelsordinationer är aktuella samt att aktuella läkemedel finns
tillgängliga för patient. Endast vid akuta situationer ska läkemedel från kommunens eget
förråd användas.

REKVISITION
Lista på namngiven behörig hälso- och sjukvårdspersonal som får rekvirera läkemedel ska
finnas på varje boende i läkemedelspärm. Denna ska förvaras i läkemedelspärmen.

FÖRVARING
Ansvarsområden som respektive hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för i särskilt
boende. Namngiven listan ska förvaras i läkemedelspärmen.
 Rekvisition av läkemedel till läkemedelsförrådet gäller även narkotika – OAS
 Ordningen, städning och kassation i läkemedelsförrådet – OAS
 Kontroll av narkotika –kollega
 Att indragningsangivelserna och meddelande från apoteket åtgärdas – OAS
 Kontrollen av kort/nycklar till läkemedelsförrådet – OAS
 Kontrollen av leverans från apoteket – OAS eller annan sjuksköterska i tjänst
 Att listan över bassortimentet hålls aktuell – MAS
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Nyckel till läkemedelsförrådet skall kvitteras enligt gällande blankett och förvaras hos
läkemedelsansvarig sjuksköterska i läkemedelspärmen. Rekvisitionsblock och receptblock
ska hållas inlåsta.
Läkemedelsförråd
Alla läkemedel skall förvaras inlåsta och vara oåtkomliga för obehöriga. Endast
sjuksköterska i tjänst ska ha tillträde till läkemedelsförråd/skåp. Läkemedel för privat bruk
får ALDRIG tas ur dessa läkemedelsförråd/skåp.
Läkemedlen ska förvaras i originalförpackningar. I enstaka fall kan några få tabletter
förvaras i märkt läkemedelspåse eller burk (inte märkt på locket) med namn på preparatet,
styrka, datum när preparatet utgår och signering på den som har satt preparatet i påsen.
OBS! i enstaka fall.
I läkemedelsskåpet skall narkotiska preparat särskiljas från övriga läkemedel.
I läkemedelsförrådet skall patientens läkemedel och läkemedelsförrådets läkemedel
särskiljas från varandra.
Vid uttag av narkotiska preparat skall det alltid vara två sjuksköterskor som
kontrollerar varandra. Om detta ej är möjligt kan en undersköterska vara behjälplig.
Signering ska alltid göras av den som ansvarar för uttaget samt den som kontrollerar.
Om läkemedelsförrådet har fönster och ligger på solsida så får temperaturen inte vara mer
än +25. Detta bör kontrolleras 1 ggr/år när rummet är som varmast.
Sval och kall förvaring
Vissa läkemedel kräver kall förvaring. Tänk på att läkemedel inte får stå för nära
fryselementet i kylskåpet eftersom de då kan ta skada. Läkemedel som ska förvaras i
kylskåp ska förvaras i kylskåp som är utrustade med min/max termometer som är
kalibrerad. Avfrostning av kylskåp skall göras vid behov. I kylskåpet ska läkemedel
förvaras på separat hylla och inte tillsammans med ex provtagningsrör innehållande urin.
Om detta görs ska rören med innehåll packas ordentligt i en tillsluten plastpåse och inte
förvaras på samma hylla som läkemedel. Temperaturmätning i kylskåpet skall ske 1
ggr/månad eller varje gång (max 1ggr/dag) ett uttag görs ur kylskåpet. Temperaturen
dokumenteras på lista som arkiveras. OBS! skillnad på svalt och kall förvaring. Förvaras
dyra läkemedel som ex vaccin så bör temperaturen kontrolleras oftare under den perioden
1ggr/dag. Kylskåpet behöver inte vara låsbart om det finns i ett låst rum där inte alla har
tillgång till nyckel som är obehöriga.
Läkemedelsförvaring för enskilt bruk
Patientens läkemedel skall förvaras i låsbart medicinskåp i patientens lägenhet alternativt i
låsbart medicinskåp på annan plats i boendet. Alla patienter ska ha ett eget medicinskåp.
Nyckel till medicinskåpet skall endast innehas av personal som har delegation att göra
läkemedelsuttag ur medicinskåpet och sjuksköterska.

Om läkemedel förvaras i patients personliga kylskåp skall det vara låsbart.
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På dagverksamheter där det ej finns personal nattetid får inga läkemedel förvaras.

Städning i läkemedelsförråd
Städning och genomgång av läkemedel skall göras 1 ggr/månad enligt rutin i dokumentet
rubrik 7.3. Signeringslista på detta ska förvaras i läkemedelspärmen.
Destruktion av läkemedel och riskavfall
Destruktion av läkemedel ur läkemedelsförrådet ska göras enligt gällande rutin i
dokumentet rubrik 7.3 sidan 37. Eftersom vi har ansvaret för kundens läkemedelshantering
så ansvarar vi för att kassation och destruktion av gamla läkemedel sker enligt samma rutin
som för eget läkemedelsförråd.
Vid dödsfall äger dödsboet läkemedlen juridiskt sett men får inte använda dem eftersom de
är utfärdade på annan person. Efter överenskommelse med närstående ska vi ansvara för att
läkemedlen skickas för kassation och destruktion till apoteket. Narkotiska preparat får inte
lämnas ut till närstående enligt narkotikalagen.
Omhändertagande av riskavfall hänvisas till den lokala MAS rutinen.
Narkotikakontroll
Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård skall det finnas ändamålsenliga rutiner för
en säker kontroll av förbrukningen av narkotiska läkemedel. (SOSFS 2001:17)-.
Läkemedel får endast rekvireras av sådan behörig hälso- och sjukvårdspersonal som
namngivits i den
Insättning och uttag av narkotiska läkemedel ur kommunens läkemedelsförråd ska
dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal för varje narkotikaklassat preparat. Det
gäller alla preparat som ingår i narkotikaklass II-III. Kontroll av narkotiska läkemedel skall
utföras av annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har ansvaret för
rekvisition och förvaring. Vid kontroll skall alltid två personal finnas närvarande. Kontroll
ska göras 1 ggr/mån månad.
Kassation av narkotika ska göras enligt rutin till apoteket. Krossade ampuller eller
narkotiska som skickas till apoteket för kassation ska dokumenteras i narkotikajournalen.
När större mängder kasseras krävs en kontrasignering av uttaget för kassation.
Flyttas ett narkotiskt preparat över från ordinarie förråd till ett jourförråd ex. jourväskan för
användning ska det dokumenteras som uttag till jourförråd i narkotikajournalen. När
preparatet användes från jourförrådet till en kund så ska de antecknas vilken kund som
givits preparatet i ordinarie narkotikajournal och resterande uttagna doser återinförs från
jourförrådet till ordinarie förråd.
Upptäcks brister vid narkotika kontroll ska detta avvikelserapporteras omgående till
MAS.
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Narkotika typ IV-V klassade preparat som ex bensodiazepiner skall dokumenteras i
narkotikajournal vid insättning i läkemedelsförrådet men behöver inte dokumenteras vid
uttag. Däremot ska preparaten kontrolleras 1 ggr/månad och detta ska dokumenteras i
narkotikajournalen. Narkotikajournalerna ska förvaras 10 år sedan sista anteckningen i
läkemedelspärmen. Övriga anvisningar se förbrukningsjournalens första blad.
Ordinerade narkotiska preparat till patienter som patienter själv äger behöver inte
dokumenteras i narkotikajournal. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska ha kontroll på
eventuellt svinn och rapportera detta via avvikelserapportering om misstanke om stöld av
narkotiska preparat föreligger.

IORDNINGSTÄLLANDE
Placering av dosförpackade läkemedel
Sjuksköterskan ansvarar för att ordinationsändringar är utförda och att dosförpackningarnas
innehåll stämmer med ordinationslistan. Sjuksköterskan kan delegera insättning av
dosförpackningar i kundens läkemedelskåp enligt delegeringsrutin. Den som placerar in
dosförpackningar i patients läkemedelskåp ska signera arbetsuppgiften på signeringslista.
Dosetter
Dosetter ska vara märkta med patients namn, personnummer samt vilka datum dosetten
avser. Det ska framgå vilka läkemedel dosetten innehåller samt vem som har delat
dosetten.
Undantaget är personer som finns inom korttidsverksamheter som avlastningskunder. Där
har patient dosett med sig som distriktsköterska delat. Ansvarig sjuksköterska kontrollerar
att innehållet är överensstämmande med läkemedelslista samt att dosett är märkt med
namn, personnummer samt vilka datum dosetten avser.
Uttag ut originalförpackning
För läkemedel som inte kan iordningställas i förväg utan att läkemedlet påverkas negativt
kan sjuksköterskan, undantagsvis tillåta att läkemedlet tas direkt ur originalförpackning.
Sjuksköterskan dokumenterar och delegerar att iordningställande av ett visst preparat ut
originalförpackning får göras till en annan befattningshavare enligt gällande delegation.
Detta gäller även när vidbehovsmediciner ska tas ur originalförpackning och inte är
fördelat i endosförpackning exempelvis dosett.
Vid behovsmedicin
Sjuksköterskan har ett ansvar att föra dialog med personal så att man har en gemensam
kontroll över givna vid behovs läkemedel.
Via signeringslista för vidbehovsläkemedel kan sjuksköterska följa v.b. givna läkemedel
och också informera ansvarig läkare om detta.
Vid behovsmediciner – sömntabletter, narkotiska preparat, smärtstillande och
psykofarmaka skall fördelas i dosett, medicinpåse eller medicinburk av sjuksköterska och
vara märkt med kundens namn och personnummer. OBS! medicinburkar skall märkas på
burken och inte på locket. Detta görs för att vi ska ha kontroll på antalet.
Målet är att vi ska ha så lite vid behovsmediciner i omlopp.
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Signering av vid behovs mediciner och tillfälliga ordinationer ska göras på separat
signeringslista för att särskilja från signeringslistorna med stående ordinationer och kurer.
Ansvarig sjuksköterska ska en gång i månaden gå igenom signeringslistor för v.b. givna
läkemedel och göra en sammanfattande anteckning i journal gällande detta.
Om en vid behovs dos ska ges till en patient så ska dosen ges från kundens fördelade dosett
eller originalförpackning/endosförpackning om kunden själv har läkemedlet i skåpet. Detta
gäller också om en sjuksköterska ger preparatet. Ges ett preparat från ett annat förråd ex.
sjuksköterskans jourväska ska detta dokumenteras på vid behovs lista. Detta är viktigt för
att tillsynen ska bli rätt.
Ansvarig sjuksköterska ska dokumentera i journalen efter samråd med ansvarig läkare om
akut läkemedel kan ges direkt/akut vid exempelvis astma, hjärtbesvär, kramper utan
kontakt med sjuksköterska. Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid kontaktas direkt efter de
att ett läkemedel av denna karaktär givits akut.
Tillfällig ordination
Vid ordination av kurmedicin ska dessa alltid delas i dosett av sjuksköterska. Den
sjuksköterska som iordningställt en dosett ska alltid signera innehållet i dosetten och
signera den.
Flytande läkemedel
Iordningsställande får delegeras efter sjuksköterskans bedömning av om den som tar emot
delegation har den kunskapen och kännedomen om kundens behov och läkemedels
ordinationen. Sjuksköterskan delegerar att iordningställande av ett visst flytande läkemedel
får göras till en annan befattningshavare enligt gällande delegation. OBS! Stor
försiktighet vid delegation av flytande som ex Haldoldroppar, Morfin, Heminevrin
och antibiotika.
Injektioner
Vid delegering av insulin ska skriftlig insulindos finnas och vara tillgänglig för alla
personal. Läkare ordinerar insulindos och denna ordinationshandling ska användas som
underlag vid iordningställande av dosen. Iordningställande kan också göras utifrån
signeringslista som sjuksköterskan upprättat. Förfyllda injektioner som ges s.c. kan i vissa
fall delegeras till personal med kompetens att ta emot delegering.
Ändring av ordination
När en ändrad ordination måste ske akut så tas kontakt med apoteket för att möjligen få en
akutleverans av nya apodospåsar omgående Om detta inte går att åtgärda akut så ska hela
mängden läkemedel i apodospåsar omfördelas i dosett. Då har den sjuksköterska som gjort
iordningställandet av dosetten ansvar för innehållet och ska dokumentera ändringen i
journalen.

Varning
Om överkänslighet finns så ska de dokumenteras efter samtal med ansvarig läkare i
kundens journal.
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DOSDISPENSERING
Genomgång av apodosrecept skall göras 1 ggr/år av ansvarig läkare och sjuksköterska. Alla
kunder ska minst 1 ggr/år erbjudas en årlig genomgång av läkemedelslistan som förslag vid
förnyat apodosrecept.

TILLSYN
Sjuksköterskan ska regelbundet göra tillsyns kontroller av hur läkemedelshanteringen och
rutiner fungerar. Speciellt viktigt hos de kunder som har och måste ha vid behovs
mediciner av stöldbegärlig karaktär i sina skåp. Tillsyns kontroller ska minska risken för
stölder av läkemedel och missbruk. Finns misstanke om att det förekommer missbruk eller
stöld ska detta omgående rapporteras till enhetschef och MAS.
Kontrollera:
 Att antalet givna vid behovs läkemedel som finns i kundens skåp stämmer mot
antalet givna doser på vid behovslistan.
 Att alla apodospåsar är hela.
 Att rätt antal läkemedel finns i fördelade dosetter.
 Att ej givna apodospåsar eller doser finns markerade på signeringslistan (ej given)
och påsen/läkemedlet ska då finns kvar i kundens skåp vid kontroll.
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Läkemedelsgenomgångar
Bakgrund
Läkemedelsgenomgångar är ett dokumenterat effektivt sätt att förbättra vården för äldre
personer. Genom att erbjuda rätt läkemedel, i rätt tid och dos till rätt person så minskas
risken för onödig överkonsumtion av läkemedel och många gånger onödiga biverkningar.
Mål
Målet med läkemedelsgenomgångar är att bibehålla och eventuellt förbättra patientens
livskvalitet genom att:
o eliminera onödig läkemedelsanvändning,
o undvika insättning av läkemedel om inte tydliga indikationer för detta
finns
o optimera läkemedelsdoser.
Genom detta minskas riskerna för ex. fallolyckor, överdoseringar, biverkningar mm.

Arbetsprocessansvarig: Enhetschef Hälso- och sjukvård
Genomförandeansvarig: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska/fast vårdkontakt
för
respektive boende.

Deltagare vid läkemedelsgenomgångar.
Patientansvarig läkare, omvårdnadsansvarig sjuksköterska/fast vårdkontakt,
kontaktperson samt närstående om möjlighet finns.
Om inte kontaktperson kan delta bör hen lämna nödvändig information. Detta gäller även
närstående.
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Omvårdnadsansvarig sjuksköterska/fast vårdkontakt planerar minst en årlig
läkemedelsgenomgång/ patient. Finns specifika behov så kan
läkemedelsgenomgångar erbjudas utöver detta.



Läkemedelsgenomgångarna görs på planerad rondtid med patientansvarig läkare.
Innan genomgången som sker på boendet bör patientansvarig läkare ha ordinerat
adekvata prover som är viktiga att ta del av vid genomgången för att få en bra
helhetsbild ex. diabetesprover mm.



Under genomgången ska även en avstämning göras mot den
omvårdnadsdokumentation som finns i status som gäller patientens allmäntillstånd
och eventuella omvårdnadsproblem ex. matsituationen, sömn mm. Finns behov
skall även en fysisk undersökning göras ex. lyssna på lungorna.
Läkemedelsgenomgången ska sedan dokumenteras under läkemedel/behandling.
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Rapportdokument för läkemedelshantering
Boende:
……………………………………………..

Datum:
……………………

Ansvarig sjuksköterska:
……………………………………………..

Dokumentet ska förvaras i läkemedelspärmen.

Namngiven person som är ansvarig för
läkemedelsförrådet?
Namngiven person för inventering av
narkotikaförrådet?
Finns en generell ordinationslista upprättad av
läkare?
Finns låsbart läkemedelsskåp?
Förvaras narkotika på separat plats i
läkemedelsskåpet? Notera om det finns i
separat skåp eller på separat hylla.
Finns narkotikajournal för det kommunägda
läkemedelsförrådet?
Finns rutin för kvittens och förvaring av
emottagna läkemedels leveranser?
Finns rutin för regelbunden kassation av
obrukbara läkemedel?
Finns rutin för regelbunden kassation av
obrukbara
sprutor/injektionskanyler/förbandsmaterial?
Förvaras läkemedel och
förbandsmaterial/sprutor i samma skåp? Om
ja, förvaras dessa då på separat plats i skåpet?
Finns upprättad lista för städning av
läkemedelsförrådet?
Finns upprättad lista på vem som får beställa
läkemedel till de kommunägda förrådet?
Finns låsbart kylskåp för läkemedel?
Finns rutin för kontroll av temperaturen i
kylskåpet?
Finns en läkemedelspärm med gällande
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dokument för läkemedelshantering?
Känner du till de riktlinjer och rutiner som
finns upprättade för läkemedelshantering?
Har samtliga personer som utför
läkemedelshantering delegation enligt
gällande rutin för detta?
Finns upprättade signeringslistor av
sjuksköterska för samtliga kunder?
Finns signeringssignatur för de personer som
emottagit delegation förvarade på boendet?
Har samtliga kunder en aktuell
läkemedelslista som ordinationshandling för
läkemedelshantering?
Finns rutin för hur läkemedelsgenomgångar
av kundernas läkemedel ska ske?
Finns rutin för hur avvikelserapportering följs
upp på boendet?
Har ni senaste året haft tillsyn av
läkemedelshanteringen från apoteket eller
MAS?

……………………………………………………………
underskrift av läkemedelsansvarig sjuksköterska
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Översyn av medicinering i den kommunala äldreomsorgen
Den grupp som idag är i störst behov av läkemedel är äldre, som inte allt för sällan också äter
olika sorters läkemedel för olika sorters problem. Enligt Socialstyrelsen får svenskar som är över
80 år i snitt mellan fem och sex läkemedel per dygn, inte sällan ordineras dessa personer tio eller
fler läkemedel.
Allt för ofta framkommer det att personer över eller felmedicinernas vilket föranleder allvarliga
konsekvenser. Enligt Socialstyrelsen behöver en av tio patienter på de medicinska klinikerna i
Sverige sjukvård på grund av olämplig eller felaktig läkemedelsbehandling. Siffror visar att cirka
3,5 procent av alla personer över 80 år har ordinerats läkemedel som genom interaktion med
andra läkemedel kan ge svåra biverkningar, en så kallad cocktaileffekt. Cirka 30 procent av alla
äldre som läggs in akut på sjukhus gör det till följd av en biverkning som orsakats genom
läkemedel.
Information kring problemet med över och felmedicinering är mycket viktigt för såväl brukare,
anhöriga som för vårdare. Felaktig läkemedelsanvändning kan tydligt skapa mer problem än vad
läkemedlen är till för att lösa och riskerar även göra omsorgen som helhet dyrare.
Återkommande genomgångar över läkemedelsanvändningen i kommunen är viktig och
information kring detta måste tydliggöras. Framförallt de som tar mer än ett sorts läkemedel bör
få en genomgång då användningen annars riskerar vara kontraproduktiv för brukarens hälsa.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Socialnämnden får i uppgift att initiera en heltäckande översyn av läkemedelsanvändningen i
den kommunala äldreomsorgen.

Oscar Rosengren (SD)
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Ärendenr
2016/295-2.4.3.3

Yttrande över ansökan om bidrag till Sveriges årliga
världskonferens
Ärendenr 2016/295-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 20 000 kr för middag i samband med
världsarvskonferens. Medel anvisas från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Världsarv anslutna till föreningen Världsarv i Sverige turas om att vara värdar
för den årligt återkommande världsarvskonferensen. Nu har turen kommit till
Gammelstad, Luleå. Syftet med konferensen är kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med
världsarvsfrågor. Syftet är också att presentera världsarvet Gammelstads
kyrkstad och sätta in det i ett länssammanhang. Erfarenheten av tidigare
konferenser, i andra världsarv, är att genomförandet ökar det lokala
engagemanget kring världsarvsfrågor.
Kulturförvaltningen föreslår att Luleå kommun står som värd för en av
konferensensmiddagar, se bifogat program.
Kulturförvaltningen ansöker om högsta möjliga bidrag till middag för ca 100
konferens-deltagare.
Plats: Kulturens hus
Tid: torsdagen den 8 september ca kl. 19
För genomförande och projektorganisation se bifogad projektbeskrivning.
Måltidskostnader för hela konferensen är tänkt att fördelas mellan
länsstyrelsen, Luleå kommun och Nederluleå församling.
Sofia Riström
Utvecklare

Beslutsunderlag


Ansökan om bidrag

Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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Gammelstads kyrkstad värd för Världsarv i Sveriges årliga
världsarvskonferens
2015.241-87

Beskrivning av ärendet
Världsarv anslutna till föreningen Världsarv i Sverige turas om att vara värdar
för den årligt återkommande världsarvskonferensen. Nu har turen kommit till
Gammelstad, Luleå. Syftet med konferensen är kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med
världsarvsfrågor. Syftet är också att presentera världsarvet Gammelstads
kyrkstad och sätta in det i ett länssammanhang. Erfarenheten av tidigare
konferenser, i andra världsarv, är att genomförandet ökar det lokala
engagemanget kring världsarvsfrågor.
Förslagsvis står Luleå kommun som värd för en av konferensens middagar, se
bifogat program.
Ansökan avser högsta möjliga bidrag till middag för ca 100 konferensdeltagare.
Plats: Kulturens hus
Tid: torsdagen den 8 september ca kl. 19
För genomförande och projektorganisation se bifogad projektbeskrivning.
Måltidskostander för hela konferensen är tänkt att fördelas mellan projektets
parter.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Program (utkast jan. -16)
Bilaga 2 Projektbeskrivning

Sara Vintén
Världsarvssamordnare

Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen

20

Konferensplanering
Svenskt världsarvsmöte i världsarvet Gammelstads kyrkstad, Luleå 7-9 september 2016

Block 1 registrering fr kl 11

Block 2
8.00
Block 1, start ca Kväll

Onsdag 7 september

Dag 1. Introduktion till länet, kommunen och Gammelstads kyrkstad
Dag Tid
Program

Plats
Kulturens hus

Registrering Kulturens hus, lunchbuffé kl 12.

Kulturens hus

Välkomst med landshövdingen. Inslag av underhållning?
Norrbotten och Swedish Lapland tre världsarv - Tre världsarv i Norrbotten/Swedish Lapland – Länsstyrelsen,
Struwes, Laponia

Ägare och förvaltare av Gammelstads kyrkstad – kort intro. Karta över världsarvet och kort redogörelse för
skyddet.
Praktisk info därefter buss till Gammelstad med Kaffe och smörgås. Dramastopp i Bälinge och Avan? Intro på
bussen. Byar sedan medeltid, allmogens utkomst, äng och smör, slåtter, fiske och andra stugor…
ladlandskapet, norrbottensgården.
Nederluleå kyrka med tal av Kyrkoherden och musik
Världsarvsvisning (kyrka och visningsstugan m brasa och värd från hembygdsföreningen) ev dramainslag 3-4
gr.
Samling Visitor Centre – utställning och film (dryck och snacks/matupplevelse). Presentation av produkter och
koncept. Besöksstatistik.

Kulturens hus

Kulturens hus

Kulturens hus
Nederluleå kyrka
Kyrkstaden
Visitor Centre
?

Middag i Gammelstad. Ev. värd Länsstyrelsen
Buss tillbaka till Luleå

Från restaurangen

Världsarvskonventionens bakrund, syfte mm.
Laponia - delaktighet
Kaffe m smörgås

Kulturens hus

Intepretation?
Buss till Gammelstad
Förvaltning (målgrupp; samordnare, förvaltare, drift & underhåll, tjänstemän inom bygglov/fysisk planering,
länsstyrelse, museum etc.) A) VÅRDA/Förvalta

Block 2

• Trähusbebyggelse – utmaningar och pågående projekt – fältbesök. Fakta om tillståndet. Vägprojekt. Finns
färdiga skisser?
• Brandsäkerhet? Räddningstjänsten. Exempel från Hälsingland.
• Processen med förvaltningsplanen för Gammelstad – föredrag Statistik från stugsynen
Pedagogik (målgrupp; pedagoger vid Visitor Centre/Naturum, skola, museum och församlingsverksamhet)
B) FÖRMEDLA
Friluftsmuseet Hägnan
Föredrag – exempel såhär arbetar vi etc
Prova på skolprogram, engagera skolor.
Hägnan & Visitor Centre fyller programmet (har de tips på föredragshållare etc.?)
Hållbar besöksnäring (målgrupp; privata och offentliga aktörer inom besöksnäringen, turistbyråer, Visitor
Centres etc.)
C) FÖRMEDLA OCH DRA NYTTA Inbjuden talare. Exempel från Visit
Luleås projekt, case WHC

12:30

Block 3

Torsdag 8 september

Dag 2. Fördjupning utifrån Världsarv i Sveriges fyra fokusområden

19:00
19:30

Digitalt tillgänglighet (målgrupp; kommunikatörer, alla med kommunikationsbehov, webbredaktörer etc.) D)
FÖRMEDLA VR på webb och i Appar. ViS hemsida, sociala media. Anno 1500. Inspiration och fallgropar.
Lunch
Forts alt 1-4
Återsamling
Buss tillbaka till Luleå
Mingel
Middag - värd Luleå kommun

Petrisalen

Friluftsmuseet Hägnan alt Visitor Centre

Visitor Centre alt Petrigården
Petrigården

enligt ovan
Petrigården

Kulturens hus
Kulturens hus

Block 1 fr 8.30

Fredag 9 sept

Dag 3 Syfte: Allmän info kring aktuellt och på gång – knyta ihop säcken
Info från Svenska Unescorådet

Info från RAÄ framtida nätverk/förening? Vad vill vi med våra världsarv?
Fokusgrupper - framtida behov? WORKSHOP ta med kaffe..
Återsamling Redovisning
Föreningen ViS aktuellt på G
Uppföljning Sthlms modellen
Avslutning

Kulturens hus

12:15 Lunch
13-14:30 Styrelsemöte ViS
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PROJEKTBESKRIVNING

ViS konferens 7-9 september 2016
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Revisionsinformation
Utgåva
1.0-1
1.0-2
1.0

Datum
2015-09-15
xxxx-xx-xx
xxxx-xx-xx
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Diskussionsunderlag
PDF, underlag till granskning
PDF, godkänd och undertecknad
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Bilaga
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C

POSTADRESS
Luleå kommun
Kulturförvaltningen
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Dokumentnamn
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0920-29 30 00

070-331 51 11

DIREKT

TELEFAX

0920-45 51 11

0920-45 51 12
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Bakgrund
Årligen samlas representanter för 14 svenska världsarv för en erfarenhetsoch kunskapsutbyteskonferens. Värdskapet ambulerar och år 2016 har turen
kommit till Gammelstad.

Syfte
Projektet syftar till att planera och genomföra den svenska
världsarvskonferensen 7-9 september 2016.

Förväntat resultat
En välplanerad och professionellt genomförd konferens med världsarv som
tema. Programmet ska vara väl avvägt med en balans mellan Gammelstads
”best-practice” för inspiration, världsarvskonventionen och det
internationella sammanhanget samt arbete utifrån de fyra teman som
Föreningen världsarv i Sverige fastställt, de är världsarvspedagogik, förvaltning,
IT/Webb samt hållbar turism. Deltagarna, som på olika sätt arbetar med
världsarvsfrågor, ska inspireras, fortbildas och få möjlighet till
erfarenhetsutbyte och nätverkande. Konferensen ska också uppmärksammas
lokalt i syfte att öka kännedomen om och stoltheten för världsarvet lokalt.

Krav och avgränsningar
Konferensadministration så som anmälningar, deltagarförteckningar,
måltider etc. ska skötas av Luleå kommuns avtalade konferensarrangör.
Det bästa av världsarvet Gammelstads kyrkstad ska visas upp och delar av
konferensen förläggas geografiskt till Gammelstad samt delar av
konferensprogrammet ska röra Gammelstadsspecifika aspekter.
Delar av konferensprogrammet samt minst en måltid ska förläggas till
Kulturens hus, Luleå.
Programmet ska ge utrymme för ”fri nätverkstid”.
Programmet ska förhålla sig till de riktlinjer för konferensen som styrelsen
för Världsarv i Sverige utarbetat.
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Projektorganisation
Uppdragsgivaren besätter de olika rollerna med personer från
Kyrkstadsrådets representanter.
 Uppdragsgivare/projektägare: Kyrkstadsrådet
 Styrgrupp: Kyrkstadsrådet
 Projektledare:
 Projektgrupp: Från Luleå kn, Lst, NF.
 Arbetsgrupper: Tema hållbar turism samt tema världsarvspedagogik.
 Referensgrupp: Styrelsen föreningen Världsarv i Sverige

Tidsramar






Projektstart oktober 2015.
Projektbeskrivning beslutad 29 september. Finansiering beslutad
senast 24 november.
Inbjudan och program klart och distribuerat senast 20 maj.
Sista anmälningsdag JJJJJJJJJJ
Utvärderat och avslutat senast 31 september 2016.

Resurser
Kalkyl inklusive personella resurser
Planeringstid
Genomförande
Konferenslokal hyra
Konferensadministration
Måltider x 5
Busstransport
Program
Trycksaker/gåvor
SUMMA KOSTNADER
Finansiering
Luleå kommun
Länsstyrelsen
Nederluleå församling
Visit Luleå
SUMMA FINANSIERING
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Metoder och arbetssätt
Utifrån aktivitets- och tidplan i projektbeskrivningen upprättar
projektgruppen en detaljerad aktivitets- och tidplan för
Här beskrivs det sätt som projektet kommer att bedriva sitt arbete på;
arbetsmetoder, etappindelning. Beroende av vilken typ av projekt som skall
beskrivas, kan metoder och arbetssätt variera från projekt till projekt.

Aktivitets- och tidsplan
24 nov 2015

Projektbeskrivning inklusive budget senast fastställd

31 dec

Konferensens upplägg och innehållsblock fastställt

11 mar 2016

Preliminärt konferensupplägg/inbjudan presenteras vid
ViS årsmöte på Arlanda

4 maj

Programmet spikat, till grafisk formgivning

20 maj

Inbjudan med programmet tryckt och distribuerat

Xx aug

Påminnelse distribuerad

Xx aug

Sista anmälningsdag

7 sep

Konferensen inleds

9 sep

Konferensen avslutas

31 sep

Utvärdering och avrapportering

Resurser
Världsarvssamordnaren, Hägnan/Visitor Centre, Lst, NF, VL. Arbetstid.
Kulturförvaltningen Konsert & Kongress, konferensstöd/lokaler.
Kyrkstadsrådets parter står som värdar för måltiderna. 2 middagar och tre
luncher, fördelas mellan Luleå kn, NF, Lst?? Konferensadministration sköts
av Luleå kn avtalsleverantör.
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Version

Kulturförvaltningen

2015-06-10

1.0-1

Informationsinsatser







Kommunikation kring konferensens innehåll och målgrupp ska ges
under planeringsfasen.
Kommunikationen riktas till övriga parter i Kyrkstadsrådet samt
världsarvsskolorna och Nbm vilka är målgrupper för informationen.
Till Kyrkstadsrådets parter sker kommunikationen löpande.
Dialog sker i samband med Kyrkstadsråd, dessutom vid ytterligare
tillfällen med Visit Luleå som engageras i konferenstemat hållbar
turism, världsarvsskolorna som informeras, och om möjlighet finns,
engageras i konferenstemat världsarvspedagogik. Norrbottens museum
engageras vid särskilt möte.
Media ska informeras via pressmeddelande i förväg under
planeringsfasen samt bjudas in till konferensen.

Utvärdering
Utvärderingen ska svara mot frågorna:





Uppnåddes förväntat resultat?
Tidplanen?
Genomfördes konferensen inom given budget?
Enkät till konferensdeltagarna att besvara sista konferensdagen.
Innehåll, balans, tid för nätverkande, övrigt.

Konferensdeltagarnas enkätsvar ska sammanställas och avrapporteras till
Föreningen Världsarv i Sverige.
Utvärderingen sammanställs och avrapporteras till Kyrkstadsrådet.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-03-17

1 (1)
Ärendenr
2016/94-3.4.4.4

Kommunledningsförvaltningens yttrande över remiss om
obligatoriskt förarbevis för vattenskoter
Ärendenr 2016/94-3.4.4.4

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande
utgör Luleå kommuns remissvar till näringsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har getts möjlighet att yttra sig över
näringslivsdepartementets promemoria över Utredning om obligatoriskt
förarbevis för vattenskoter.
Promemorian har skickats till miljö- och byggnadsnämnden samt
fritidsförvaltningen för beredning.
Miljö- och byggnadsnämnden samt fritidsförvaltningen ställer sig båda
positiva till obligatoriskt förarbevis för vattenskoter och anser att förarbevis
kan förbättra säkerheten på sjön.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
Luleå kommun ställer sig positiva till obligatoriskt förarbevis för vattenskoter
med motiveringen att obligatoriska förarbevis kan förbättra säkerheten på
sjön.

Beslutsunderlag






Remiss utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter
PM Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter
Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter
Fritidsförvaltningens yttrande gällande utredning om obligatoriskt
förarbevis för vattenskoter
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande över remiss om obligatoriskt
förarbevis för vattenskoter

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet; n.registrator@regeringskansliet.se.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-02-25

§ 33
Medborgarförslag om vad gör vi med våra sällskapsdjur
när livet är slut
Ärendenr 2015/180-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 295, beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
1. avslå medborgarförslaget
2. vid revidering av översiktsplanen identifiera lämpliga markområden för
djurkyrkogård.
Arbetsutskottet föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att bifalla
förvaltningens förslag till punkt 1 samt avslå förvaltningens förslag i punkt 2.
Nils-Erik Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att en begravningsplats för
sällskapsdjur iordningställs i Luleå.
Efterfrågan på att begrava sina husdjur på särskilda djurkyrkogårdar uppkom
i samband med att städerna växte i mitten på 1800-talet. Idag har de flesta
storstäder i västvärlden en djurkyrkogård, den mest kända är Cimetière des
Chiens i Paris som öppnades 1899. Den äldsta större begravningsplatsen för
djur i Sverige är Kaknäs Djurkyrkogård vid Djurgården i Stockholm. I Sverige
finns det en viss efterfrågan på djurkyrkogårdar. Exempel på
begravningsplatsen för smådjur är i Lilla Edet Bohuslän, som sköts av en
stiftelse och tar emot döda djur från hela landet. Stiftelsen Stockholms
Djurkyrkogårdar är en ideell förening som underhåller två begravningsplatser
för djur i Stockholmstrakten. Kaknäs Djurkyrkogård administreras sedan 1995
av Stockholms kennelkubb. Ett aktuellt exempel där en kommun gått in och
investerat är Borås som byggde en ny kyrkogård för husdjur med 859
gravplatser på ett område som är nästan lika stort som en fotbollsplan. Fyra år
senare hade bara 17 personer begravt sitt husdjur på begravningsplatsen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-02-25

Efterfrågan på gravplatser för djur utreddes inte. Begravningsplatsen kostade
1,2 miljoner kronor att anlägga. Årligen kostar den kommunen mellan 25 000
och 30 000 kronor att sköta, enligt kommunens park och skogavdelning. Se
NSD 2015-04-08.
Luleå kommun har 2003 anvisat ett ca 2 ha stort område på Hertsön, i
anslutning till modellflygfältet, till Luleå Lokala Kennelklubb för just en
djurkyrkogård. Ett arrendeavtal upprättades och ambitionen var naturligtvis
från klubbens sida att ställa i ordning området. Verksamheten visade sig
uppenbarligen vara resurskrävande och arrendeavtalet avbröts från klubbens
sida i förtid. I och med att Luleå kommuns översiktsplan antogs 2013,
omfattas detta område av naturreservat, vilket innebär att det området inte
längre är möjligt att använda som djurkyrkogård. Att anlägga en kommunal
djurkyrkogård innebär ökade kostnader för kommunen och den typen av
verksamhet ligger i dagsläget inte i linje med det kommunala uppdraget.
Kommunen ser dock ett ökat behov och bör därför identifiera lämpliga
markområden och ställer sig positiv till om någon förening eller person visar
sig vara intresserad av att ansvara för skötseln och driva verksamheten.

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

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse 2016-01-25
Kartbild (bilaga)
Beslut kommunfullmäktige 2014-12-15, § 295 (bilaga)
Komplettering från förslagsställare (bilaga)
Medborgarförslag från Nils-Erik Nilsson (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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MEDBORGARFÖRSLAG
FRÅN
Förnamn

Efternamn

Nils-Erik

Nilsson

Adress

Postnr, ort

Residensgatan 6 c

972 36

Telefon

E-post

0920-101 23

n.en@live.se

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.

VAD GÖR VI MED VÅRA SÄLLSKAPSDJUR NÄR LIVET ÄR SLUT ?

Begravningsplats för sällskapsdjur finns ej i Luleå kommun.

Vi har helt nyligen fått ta det svåra beslutet att avliva vår käraste vän, som skall kremeras och som vi tänkt, skall urnan med aska
sättas på en plats där man kan besöka och sätta en liten blomma.
någon sådan plats finns ej tillgänglig i kommunen. Många gräver en grop

och lägger djuret däri, andra kremerar och låter vinden blåsa iväg
askan, båda varianterna är väl ej att rekommendera. En liten plats
för en begravningslund på ett ställe i lugn och ro gärna nära någon av de

begravningsplatser som finns inom kommunen. Kostnaden för detta
kan väl inte bli så betungande för kommunen, men skulle säkert glädja många

medborgare . Nämnas kan att Skellefteå kommun har en plats an-

visad för ändamålet,( Djurvilans begravningsplats Ragnvallsträsk)

------------------------------Datum
Luleå kommun
971 85 Luleå

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Underskrift
Telefon
0920-45 30 00

Fax
0920-136 88
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-02-25

§ 41
Medborgarförslag om ett bilfritt Luleå centrum
Ärendenr 2015/919-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-03-30, § 77, beslutat att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan remitterat
förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Jan-Ola Brännholm föreslår i medborgarförslag 2015-02-04 att biltrafik ska
förbjudas i Luleå centrum samt att parkeringshus byggs utanför centrum och
att det därifrån anordnas busstransporter in till centrum.
Inom Luleå kommun pågår just nu ett arbete med att ta fram en
utvecklingsplan för Luleå centrum. I denna plan ingår bland annat en
trafikstrategi för centrum. Alla trafikslags och trafikanters behov, problematik
m m lyfts i detta arbete. En del i trafikstrategin är frågan om hur vi löser
allmän parkering för besökande bilister och cyklister. En annan del är att se
vilka åtgärder som kan genomföras för att förbättra luften i centrum. Det finns
mycket att ta hänsyn till, centrum ska fylla många funktioner och vara
attraktivt och tillgängligt för handel, service, kultur, boende och arbetsplatser.
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått medel budgeterat år 2018 för att utreda
ett nytt parkeringshus vid norra infarten till Luleå centrum. I dagsläget kan vi
inte ta ställning till om hela eller delar av Brännholms förslag ska genomföras
eller inte.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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2016-02-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-02
Beslut KF 2015-03-30, § 77 (bilaga)
Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-02-25

§ 40
Medborgarförslag om att bygga en Hertsö-länk för att få en
kortare och effektivare förbindelse från Hertsön till Kronan
Ärendenr 2015/1970-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget om ändrad dragning av Kronanvägen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 259, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden
för yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
avslå medborgarförslaget om ändrad dragning av Kronanvägen.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Annika Nilsson föreslår att en kortare och effektivare förbindelse mellan
Kronan och Hertsön byggs. Idag väljer många den kortare och smalare
Kronbacksvägen istället för den större Hertsö-Svartöleden. Många boende på
Kronan är kritiska till Kronanleden och de stora trafikflödena den medför.
Trafikproblemen kan minskas om den nya matarvägen byggs längre bort från
Kronan. Fördelarna med detta skulle bland annat vara ökad trivsel, kortare
resväg till Hertsön, möjliggör en utrymningsväg till E4 och att det skulle
underlätta vid byggande av nya områden.
På grund av att det är naturskyddsområde öster om Östra Kronan är detta
inte någon lämplig placering för ny väg. Det är också tänkt att Kronanvägen
ska serva bostadsområdet Kronans interna behov av förbindelser. Luleå
kommun håller för närvarande på med att ta fram ett detaljplaneprogram vari
bland annat Kronanvägens placering och utformning ingår. Allmänheten
kommer att kunna lämna synpunkter på detta program under samrådet som
sker våren 2016. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att dessa synpunkter
istället inlämnas vid samrådet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-01-29
Beslut KF 2015-11-23, § 259 (bilaga)
Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-03-14

1 (1)
Ärendenr
2016/383-3.5.1.1

Luleå kommuns företagarstipendium 2016
Ärendenr 2016/383-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott överlåter till kommunstyrelsen att utse Luleå
kommuns företagarstipendiat.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan 1983 årligen delat ut ett företagarstipendium.
Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för
företagare och samhället i övrigt, samt bidrar till förverkligandet av Vision
2050. Prissumman för stipendiet är 15 000 kr och delas ut i samband med
Luleå Business Awards den 29 april. Enligt kriterierna för stipendiet föreslår
tillväxtkontoret 2-4 stipendiekandidater årligen.
De föreslagna företagen är:
 Brändö Konferens och Fritidsby AB
 Aktiebolaget Lindbergs Konst & Ramar
 Arvidssons takstolar AB
 Biergo AB
Utifrån dessa fyra förslag utser kommunstyrelsen en stipendiekandidat.

Beslutsunderlag
Kriterier för Luleå kommuns företagarstipendium (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Luleå Näringsliv AB
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Luleå kommuns företagarstipendium
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Syfte
Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för
företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.

Beslut
Kommunstyrelsen utser stipendiaten. Tillväxtkontoret lämnar förslag på
2–4 stipendiekandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott. Hälften av förslagen till stipendiater som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott ska
vara kvinnor. Utdelning av stipendiet sker i samband med utdelning av
Luleå Business Awards.
Om kommunstyrelsen beslutar att inte utdela något stipendium kan kommunfullmäktige, efter förslag från kommunstyrelsen, besluta att stipendiesumman
ska fonderas för framtida utdelning.
Tillväxtkontoret kontaktar stipendiaten/stipendiaterna och bokar biljetter för
stipendiaternas deltagande vid Luleå Business Awards-utdelningen. Utbetalning av stipendiet förmedlas via tillväxtkontoret. Stipendiesumman är fastställd till 15 000 kr.

Kriterier
Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget
som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens
insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.
Vid urvalet av stipendiater är det framförallt två saker som bedöms:
Bidrar företagaren till:

ett gott företagsklimat och/eller
• en bred och växande arbetsmarknad.
•
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-03-10

1 (1)
Ärendenr
2016/366-2.3.0.3

Övergång av mark- och exploateringsfunktion från
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
Ärendenr 2016/366-2.3.0.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överflytta ekonomiska resurser inom
strategisk mark- och exploateringsverksamhet från stadsbyggnadsnämnden
till kommunstyrelsen. Omfördelning av budget sker i samband med
delårsrapport 1.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2015 infördes en organisationsförändring inom Luleå kommun.
Förändringen syftade till att dels stärka kommunstyrelsens strategiska roll i
samhällsbyggandet, dels att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.
Några av de mest strategiska frågorna inom samhällsbyggnadsprocessen är de
som rör exploateringsverksamheten och kommunens roll som markägare,
exempelvis formulering av principiella ställningstaganden, strategiska
markförvärv och markanvisning. Dessa frågor är befästa i kommunstyrelsens
reglemente men personella och ekonomiska resurser saknas inom
kommunledningsförvaltningens organisation i dagsläget. Under 2015 har
kommunledningsförvaltningen avropat resursen från
stadsbyggnadsförvaltningen, som i sin tur inte har mandat för dessa frågor i
sitt reglemente.
En konsekvens av förslaget innebär att en verksamhetsövergång behöver ske
från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
(samhällsutvecklingskontoret). Överföringen sker enligt samma princip som
användes vid fördelning av tjänster vid omorganisationen 2015.
Ärendet hanteras inom ramen för kommunens samverkansorganisation innan
förändringen verkställs.

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden, kommunledningsförvaltningens personal-/
ekonomikontor och samhällsutvecklingskontoret
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Anna Lind Wikblad

2016-03-16

1 (1)
Ärendenr
2015/473-217

Samhällsutvecklingskontorets yttrande Utvecklingsplan
Hertsön & Lerbäcken – utökat planområde
Ärendenr 2015/473-217

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag
att revidera uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplan Hertsön &
Lerbäcken, så att markområdet med de i Vision 2050 angivna planerade nya
industriområdena belägna öster om Hertsöns bostadsområde och i anslutning
till och söder om Brandövningsfältet, ingår i arbetet med utvecklingsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-05-25 § 111 beslutat att ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar och bolag utarbeta en utvecklings-plan för Hertsön-Lerbäcken i
enlighet med reviderad uppdragsbeskrivning 2015-04-28.
I Luleås översiktsplan Vision 2050, som antogs av kommunfullmäktige 2013,
anges ett långsiktigt behov av två större nya industriområden öster om
Hertsöns bostadsbebyggelse. De ska tillgodose behovet av störande och
mycket störande industri. Då industrietableringar alltid har miljöpåverkan i
olika former är det naturligt att i det pågående planeringsarbetet för Hertsön
och Lerbäcken inkludera förutsättningar för och avgränsning och anpassning
etc av möjliga industrietableringar inom dessa markområden.
För att kunna ta ett helhetsgrepp på den framtida markanvändnings- och
bebyggelseutveckling i denna del av Luleå är det därför viktigt att
planområdet för utvecklingsplanen utvidgas österut fram till och med
Brandövningsfältet.

Beslutsunderlag



Kartritning över utökat planområde(bilaga)
Utvecklingsplan Hertsön & Lerbäcken

Anna Lind Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen
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1 Kilometer

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-03-16

Upphandling av ramavtal - tekniska konsulttjänster
Ärendenr 2015/1447-05

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet.
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1 (1)
Ärendenr
2015/1447-05

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-03-18

Ramavtal tekniska konsulttjänster del 2 2016
Ärendenr 2016/382-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet.
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1 (1)
Ärendenr
2016/382-2.5.1.1

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-03-16

Upphandling av stegbil
Ärendenr 2015/1694-05

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

59

1 (1)
Ärendenr
2015/1694-05

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Stadsarkivet
Thomas Åkerlund

2016-02-17

1 (2)
Ärendenr
2016/199-2.9.2.7

Förslag till beslut gällande pliktleverans av elektroniskt
utgivet material
Ärendenr 2016/199-2.9.2.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kanslikontoret tar fram tillämpningsföreskrifter
som innebär att Luleå kommun lever upp till reglerna om pliktleverantörer av
elektroniskt publicerat material enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material.

Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 januari 2015 är samtliga kommuner i Sverige pliktleverantörer av
elektroniskt publicerat material enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material. Lagen innebär att vissa kategorier av elektroniskt
material som publiceras fr.o.m 1 januari 2015 ska levereras till Kungl.
Biblioteket (KB) av kommunala myndigheter.
När det gäller material som parallellpubliceras i både tryckt och elektronisk
form ska både det tryckta och det elektroniska materialet levereras. I de flesta
förekommande fall är det tryckeriet som levererar det tryckta materialet,
medan det elektroniska materialet bör levereras från den myndighet som står
som ansvarig utgivare. Materialet ska ha allmänheten som primär målgrupp
för att omfattas av lagstiftningen.
Material som är diariefört eller på annat sätt registrerat med avsikt att bevaras
för framtiden ska inte levereras.
Kategorier som omfattas är:
 promemorior
 rapporter
 utredningar
 vägledningar
 anvisningar
 utbildnings- och informationsmaterial (kan också vara filmer)
 kunskapsöversikter
 referatsamlingar av domar eller beslut
 tidskrift
 författningar
 råd
 översättningar av myndighetspublikationer
 avhandlingar
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Stadsarkivet
Thomas Åkerlund









2016-02-17

2 (2)
Ärendenr
2016/199-2.9.2.7

abstracts
forskningsrapporter
nyhetsbrev
faktaserier
vetenskapliga tidskrifter
”working papers”
publikationer som är sekventiellt uppdelade (fil 1 huvudtext, fil 2
bilaga eller en längre sammanhängande text delad i två filer)

Leveransen bör ske genom en direktuppkoppling med inloggning mot KB,
där en företrädare för Kommunstyrelsen registrerar sig och agerar som
leverantör. Det är vidare Kommunstyrelsens sak att avgöra hur inloggningen
till gränssnittet används inom kommunen.

Beslutsunderlag
Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
http://www.kb.se/plikt/eplikt
Information om pliktleveranser av elektroniskt utgivet material

Thomas Åkerlund
Kommunarkivarie

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar i Luleå kommun
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Luleå Kommun
5 Feb 2016 14:57:53 +0100
Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress
VB: Information om pliktleveranser av elektroniskt utgivet material
Eplikt_myndigheter140917.pdf

Från: E-plikt Kungl. biblioteket [mailto:E-plikt@kb.se]
Skickat: den 5 februari 2016 14:03
Ämne: Information om pliktleveranser av elektroniskt utgivet material

Nedanstående information har tidigare skickats till kommunförbunden. Vi vet inte i vilken
mån den har vidarebefordrats till er och beklagar ev. dubbelutskick.
Hej,
Vi kontaktar er för att informera om att samtliga kommuner i Sverige sedan den 1 januari 2015
är pliktleverantörer av elektroniskt publicerat material enligt
Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.
Vad?
Lagen innebär att vissa kategorier av elektroniskt material som publiceras från och med den 1
januari 2015 ska levereras till Kungl. biblioteket (KB) av ett antal utgivare, däribland kommunala
myndigheter. Närmare information, bl.a. om vad lagen omfattar, går att hitta i bifogat
informationsblad, samt på vår webbplats www.kb.se/plikt/eplikt.
Den så kallade e-pliktslagen, som utgör ett komplement till den gamla pliktexemplarslagen,
omfattar endast enstaka filer av avslutad och permanent karaktär som tillgängliggjorts för
allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk. Det är i dagsläget oklart när materialet
kommer att finnas tillgängligt för användarna, men när så sker kommer detta givetvis att göras
med hänsyn till upphovsrätt och gällande lagstiftning.
Hur?
Lagen föreskriver leverans på fysisk databärare, men KB rekommenderar att pliktleveranser av
det elektroniska materialet sker via nätverk, se
http://www.kb.se/plikt/eplikt/leveransmetoder/.
Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för e-pliktsleveranserna och som
därmed ska registrera sig som pliktleverantör. Enskilda nämnder ska inte själva registrera sig,
utan företräds av styrelsen. Ansökan om att få leverera över nätverk kan dock begränsas till
vissa nämnders material eller avse alla de kommunala nämndernas tillgängliggörande.
Behörigheten att ansöka kan delegeras till t.ex. IT- chef men detta är i så fall kommunstyrelsen
egna inre angelägenhet.
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Kommunfullmäktige är inte en kommunal myndighet och omfattas därmed inte av leveransplikt.
Det gör heller inte heller kommunala bolag och stiftelser, dessa kan däremot bli leveranspliktiga
som s.k. ”enskilda leverantörer” om de har ett automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska
utgivning, se http://www.kb.se/plikt/eplikt/publicister-producenter-och-foreningar/.
När?
Enligt e-pliktslagen ska publikationer som omfattas av leveransplikt skickas till KB inom tre
månader efter att de tillgängliggjorts via nätverk.
Varför?
KB är Sveriges nationalbibliotek och har sedan den första förordningen om lagstadgade
leveranser stiftades år 1661 samlat in i stort sett alla tryckta publikationer som givits ut i landet.
Syftet med insamlingen är dels att bevara det svenska kulturarvet, dels att främja framtida
forskning. I slutet av 1970-talet utvidgades uppdraget till att även omfatta insamling av
audiovisuellt material, t.ex. radio- och TV-sändningar, sedan 1993 omfattas även multimedier.
KB:s samlingar uppgår idag till drygt 140 hyllkilometer och över åtta miljoner timmar ljud och
rörlig bild. Då alltmer av den svenska utgivningen tillgängliggörs i elektronisk form har
uppdraget utökats ytterligare och KB ska nu, med er hjälp, samla in och bevara även denna
växande del av det svenska kulturarvet.
Med vänliga hälsningar
Kungl. biblioteket
E-post: e-plikt@kb.se
Telefon: 010-709 31 75 (tisd och torsd 9:30-12:00)
Webb: www.kb.se/plikt/eplikt
Forum med frågor och svar: https://kundo.se/org/kb-eplikt/
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Besök: Humlegården
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FÖR MER INFORMATION:
För leverantörer se särskilt:
www.kb.se/plikt/eplikt
För övriga frågor kontakta:
e-plikt@kb.se

Pliktleverans
av elektroniskt
material
KU N G L . B I B L I O T E K E T. S T O C K H O L M M A J 2 0 1 3 F O T O : J E N S G U S TAV S S O N/ K B

Kungl. biblioteket
Besöksadress: Humlegården
Box 5039, 102 41 Stockholm
Telefon 010 709 30 00
Fax 010 709 39 25
E-post: kungl.biblioteket@kb.se
www.kb.se

KU N G L . B I B L I O T E K E T. S T O C K H O L M M A J 2 0 1 3 F O T O : J E N S G U S TAV S S O N/ K B

MYNDIGHETER
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Lagen (2012:492) om pliktexemplar
av elektroniskt material trädde i kraft
den 1 juli 2012. Den är ett komplement till Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.
I lagen ges föreskrifter om skyldighet att lämna
exemplar av elektroniskt material som uppfyller
vissa kriterier och som har gjorts tillgängligt för
allmänheten här i landet genom överföring via
nätverk (pliktexemplar).
Pliktleverantörerna ska leverera det material som
gjorts tillgängligt för allmänheten efter den 31
december 2014 till Kungliga biblioteket (KB).
Vissa pliktleverantörer är däremot skyldiga att
leverera elektroniskt material som gjorts tillgängligt för allmänheten efter den 31 mars 2013.
Under en övergångsperiod på ca 2,5 år, ska ca 60
utvalda leverantörer tillsammans med KB utveckla tekniska och administrativa lösningar för
att leverera det elektroniska materialet.
Lagen gäller både för enskilda leverantörer, dvs.
publicister, producenter, förläggare eller distributörer, och för statliga myndigheter under regeringen och kommunala myndigheter. För myndigheter gäller delvis andra regler än för enskilda .
Dessa behandlas här.

Vad är leveranspliktigt?
1. Elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk.
2. En avgränsad enhet av en elektronisk
upptagning.
3. Publikationer som myndigheten själv har låtit
både framställa och tillgängliggöra för allmänheten här i landet, eller som myndigheten kan
ha uppdragit åt någon annan, t.ex. en forskare
eller utredare att framställa åt myndigheten.
4. En promemoria, en rapport, en utredning,
vägledning eller någon annan liknande
publikation. Det som i lagens förarbeten kallas
egentlig myndighetspublikation.

Vad är inte leveranspliktigt?

Vad menas med en egentlig
myndighetspublikation?

Exempel:
• handlingar som enskilda eller myndigheter
lämnar in i förvaltningsärenden
• domar, beslut
• remissyttranden
• interna utredningar (ofta är dessa försedda
med diarienummer till skillnad från rapporter med artikelnummer, som används vid
extern beställning av rapporten)

Med en egentlig myndighetspublikation menas
här en publikation som vanligtvis består av bara
en fil eller några sekventiellt lagrade filer. Myndighetspublikationen motsvarar ofta de publikationer som tidigare utgavs i tryckt form.
Publikationen kan vara av viss omfattning: en
större sammanhängande publikation, men en
kort text kan också bli leveranspliktig. Det är
publikationens karaktär som avgör. Den ska inte
omfatta annat som kan finnas på myndigheters
webbplatser, såsom nyhetsnotiser och liknande.

Varför: Dessa är inga egentliga ”myndighetspublikationer”, utan del av förvaltningsärenden.
•
•
•
•
•

Exempel:
• promemorior
• rapporter
• utredningar
• vägledningar
• anvisningar
• utbildnings- och informationsmaterial (kan
också vara filmer)
• kunskapsöversikter
• referatsamlingar av domar eller beslut
• tidskrift
• författningar
• råd
• översättningar av myndighetspublikationer
• avhandlingar
• abstracts
• forskningsrapporter
• nyhetsbrev
• faktaserier
• vetenskapliga tidskrifter
• ”working papers”
• publikationer som är sekventiellt uppdelade
(fil 1 huvudtext, fil 2 bilaga eller en längre sammanhängande text delad i två filer)

•

nyhetsnotiser
platsannonser
nedladdningsbara blanketter
material som uppdateras/förs fortlöpande
PowerPoint -presentationer eller motsvarande
artiklar som är mer komplexa i sin struktur,
dvs. som kan bestå av flera filer, t.ex. olika filer
för rubrik, artikeltext och bilder
Varför: Dessa betraktas inte som egentliga
myndighetspublikationer.

•
•

andra myndigheters publikationer
statistik från andra myndigheter
Varför: Den myndighet som låtit framställa
och tillgängliggöra sitt material för allmänheten i Sverige genom överföring via nätverk ska
pliktleverera sitt eget material.

•
•

databaser
elektroniskt material som innehåller programvara
Varför: De är inte några egentliga myndighetspublikationer. De är inte heller inte någon
avgränsad enhet, och har inte ett på förhand
bestämt innehåll (interaktivitet).

Undantag
Enligt 6 § förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material gäller skyldigheten
för myndigheter att lämna pliktexemplar inte för
handlingar som ska finnas i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen (1999:175).

•

överföringar via intranät
Varför: Materialet är inte tillgängligt för allmänheten här i landet utan har endast intern
spridning.
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Observera att filmer kan vara leveranspliktiga
om de är parallellutgivna till filmer som ska levereras enlig Lagen om pliktexemplar av dokument
(1992:1392). Filmer som mer utgör inslag i en
webbpresentation eller som är direktströmmande
är däremot inte leveranspliktiga.

Vilka ska leverera?
Statliga myndigheter under regeringen och
kommunala myndigheter.
Däremot omfattas inte privaträttsliga subjekt som
inrättats eller ägs av det allmänna eller där det
allmänna har ett bestämmande inflytande t.ex.
kommunala bolag eller kollektivavtalsstiftelser

När och till vem ska
leveransen ske?
En kopia till Kungliga biblioteket ska lämnas
senast inom tre månader från tillgängliggörandet.

Hur ska pliktexemplar
levereras?
Varje pliktexemplar av elektroniskt material ska
lämnas på en fysisk databärare i det format som
det har gjorts tillgängligt i via nätverk. Men KB
har möjlighet att efter ansökan bevilja leverans på
annat sätt, exempelvis via nätverk.
När ett pliktexemplar av elektroniskt material
lämnas ska det vara åtföljt av information om:
1. var och när av det elektroniska materialet är
tillgängliggjort,
2. det elektroniska materialets publiceringsformat
3. koder eller liknande som kan krävas för att
på avsett vis ta del av innehållet i det elektroniska materialet, och
4. det elektroniska materialets samband med
annat elektroniskt material som ska lämnas
enligt denna lag eller sådant som ska lämnas
enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av
dokument.

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-03-17

1 (3)
Ärendenr
2014/861-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
gällande granskning av kontokort, tjänsteresor och
förmåner
Ärendenr 2014/861-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen noterar moderbolagets och övriga nämnders
hantering av revisonens granskning och beslutar att avge yttrande till
revisionen enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar ge personalkontoret i uppdrag att utreda
frågan om gratis/självfinansierat/subventionerat kaffe på
arbetsplatserna.
3. Förvaltningar och bolag som saknar skriftliga rutiner för
kontokort/tankkort får i uppdrag att säkerställa hanteringen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en övergripande kartläggning och granskning av
vilka rutiner och riktlinjer som finns avseende nyttjande av kontokort,
tjänsteresor och förmåner samt vilken kontroll som göra av efterlevnaden av
dessa. Ett arbete har inom kommunledningsförvaltningen påbörjats med att
tydliggöra för vem policys och riktlinjer gäller.
De väsentligaste slutsatserna och rekommendationerna från revisonen
framgår nedan med förslag till yttrande från kommunledningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ledningen inom barn- och utbildningsförvaltningen saknar uppgifter om
vilka medarbetare inom förvaltningen som har kontokort i kommunens namn.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande:
Barn- och utbilningsnämnden har 2015-05-21 § 57 beslutat att arbeta vidare med de
förbättringsområden som har identifieras i och med revisionens granskning av
kontokort, tjänsteresor och förmåner.
Tankkort
Vid datum för granskningen fanns 225 tankkort i kommunen som saknar
spärr (kompletterande s k förarkort). Det finns dock beloppsmässiga spärrar
på dessa tankkort och årligen görs 2 uppföljningar av underlag för tankning
mot körjournaler.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-03-17

2 (3)
Ärendenr
2014/861-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande:
Förvaltningar och kommunala bolag som har tankkort säkerställer att skriftliga
instruktioner/rutiner finns för hanteringen.
Tjänsteresor
All bonus som reseleverantör/hotell erbjuder ska tillfalla kommunen.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande:
Ekonomikontoret har som målsättning att under 2016 skapa rutiner för årligt
framtagande av egna underlag för statistik från uppföljningssystemet samt se över
rutiner.
Ekonomikontoret kommer även se över resenärsprofilen, att ta bort möjligheten att
fylla i bonuskortnummer och då även ser över reseriktlinjerna.
Förmåner
I personalkontorets yttrande framgår att det finns variation beträffande
hälsofrämjande förmåner. Det är viktigt att kunna anpassa hälso- och
friskvårdsinsatser till kommunens mångfasetterade verksamheter för att få största
möjliga effekt.
Vad gäller förtäring vill personalkontoret få i uppdrag att utreda frågan om
gratis/självfinansierat/subventionerat kaffe på arbetsplatserna.
Parkeringsfrågan är under utredning och arbetet ska vara klart under 2016.
Kompetensutveckling inom medarbetares uppdrag är kopplad till verksamheten.
Under 2016 kommer en förmånsportal att upphandlas för att kunna paketera
kommunens medarbetarförmåner på ett mer sammanhållet sätt.
Kommunledningsförvaltningen noterar övriga nämnders hantering av
granskningen och föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens
yttrande som svar på revisionens granskning.

Beslutsunderlag








Slutdokument gällande granskning av kontokort, tjänsteresor och
förmåner, 2015.1165
Socialnämndens beslut gällande granskning av kontokort, tjänsteresor
och förmåner 2015.1558
Kulturnämndens yttrande gällande granskning av kontokort, tjänsteresor
och förmåner 2015.1881
Fritidsnämndens yttrande gällande granskning av kontokort, tjänsteresor
och förmåner 2015.1987
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-21 § 57
Personalkontorets yttrande över granskning av kontokort, tjänsteresor
och förmåner, 2015.280014
Ekonomikontorets yttrande över granskning av kontokort, tjänsteresor
och förmåner, 2015.249906
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin



2016-03-17

Protokoll Luleå kommunföretag AB, 2016.280207

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Revisionen, nämnder/förvaltningar, kommunala bolag, kontorschefer
kommunledningsförvaltningen.
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3 (3)
Ärendenr
2014/861-04

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Birgitta Nilsson

2015-12-29

Yttrande över slutrapporten granskning av förmåner
Ärendenr 2014/861-04

Personalkontorets förslag till beslut
Personalkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta
- att nedanstående yttrande får utgöra svar till revisorerna gällande
granskning av förmåner.
- att ge personalkontoret i uppdrag att utreda frågan om
gratis/självfinansierat/subventionerat kaffe på arbetsplatserna

Sammanfattning av ärendet
Hälsofrämjande förmåner.
Kommunens hälsofrämjande förmåner ges en korrekt beskrivning. Den
förändring som gjordes av friskvårdsförmånen har minskat risken för
felhantering men kravet på eget utlägg har påverkat nyttjandegraden av
förmånen så att färre personer nyttjar den.
Granskningen visar på variationer beträffande hälsofrämjande förmåner. Det
är viktigt att kunna anpassa hälso- och friskvårdsinsatser till kommunens
mångfasetterade verksamheter för att få största möjliga effekt. Förutom det
som lyfts fram i granskningen görs hälsofrämjande insatser under en vecka
varje år som innehåller föreläsningar, prova-på-aktiviteter samt en
kommunjogg.
Förtäring
I granskningen av förtäring påtalas att det inte finns en övergripande princip
beträffande kaffe och frukt utan det ligger inom varje nämnds ansvar att
besluta om medarbetare ska erbjudas gratis kaffe och/eller frukt.
Personalkontoret konstaterar att frågan är svårhanterad. Kostnaden för
kaffe/te är betydande och täcks inte helt av de månatliga löneavdragen. Det är
också principiellt tveksamt att hantera frågan via löneavdrag om än det är en
mycket praktisk hantering. Att arbetsgivaren bjuder på kaffe/te är väldigt
vanligt inom dagen arbetsmarknad och ett borttagande av en sådan förmån
kan påverka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. För att genomlysa
frågan bör en utredning göras.
Parkering
Parkeringsfrågan är under bearbetning för att se över avgifter och hantering.
Detta arbete ska också omhänderta kommunens miljömål. Arbetet ska vara
klart under 2016.
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1 (2)
Ärendenr

2014/861-04

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Birgitta Nilsson

2015-12-29

2014/861-04

Tillägg till föräldraförsäkringen
Ett 10% tillägg till föräldraförsäkringen är en centralt kollektivavtalad förmån
och inte ett fristående kommunalt beslut.
Kompetensutveckling
Den kompetensutveckling som erbjuds är kopplad till verksamhet och
medarbetares uppdrag. Kompetensutveckling utanför uppdraget sker i
enlighet med studieledighetslagen som ger rättighet till ledigt med
löneavdrag.
Det är avgörande för kommunens kompetensförsörjningsmöjligheter att
öppna sina verksamheter för lärar- och vårdstuderande under sin utbildning
sk. verksamhetsförlagd utbildning. För att godkännas för detta krävs
handledare med särskild akademisk kompetens. Kommunen har behov av att
stimulerar medarbetare att förvärva sådan kompetens.
Bidrag till fritidsstudier, riktlinje
För att stimulera medarbetare att studera på sin fritid erbjud ett bidrag om
studierna bedöms ha ett samband med arbetet och är av värde för
arbetsgivaren.
Övrigt
En förmånsportal ska upphandlas under 2016 och tas i drift från 2017-01-01 för
att kunna ”paketera” kommunens medarbetarförmåner på ett mer
sammanhållet sätt. Det vill säga att tydligare visa de kollektivavtalade
förmånerna och på ett enklare sätt klara administration av förmåner.
Granskningen har inte berört gåvor till medarbetare vid högtider,
bemärkelsedagar eller till jubilarer. För dessa finns riktlinjer som reglerar både
omfattningen av gåvor och när de ges.
Birgitta Nilsson
Personalchef

Beslutet skickas till
Personalkontoret
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2 (2)
Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Åsa Flemström

2015-05-25

1 (2)
Ärendenr
2014/861-04

Yttrande över slutrapporten granskning av tjänsteresor
Ärendenr 2014/861-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att nedanstående
yttrande får utgöra svar till revisorerna gällande granskning av tjänsteresor.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har lämnat följande kommentar i sin granskning av övergripande
rutiner och riktlinjer för kommunens tjänsteresor.
Det framgår inte när och av vem som har fattat beslut om riktlinjer för
tjänsteresor.
Ekonomikontorets kommentar:
Revisorernas påpekande är helt rätt och dessa uppgifter ska givetvis framgå. Detta är nu
åtgärdat och beslutsdatum och instans framgår av riktlinjen.

Spärrar i bokningssystemet avseende bekräftelse att resepolicy har lästs inte
kräver ytterligare handling. Det saknas t ex en koppling till att resepolicy
måste öppnas innan bekräftelse kan markeras. Chefen godkänner ej heller
resan elektroniskt i systemet.
Ekonomikontorets kommentar:
Alla anställda ska känna till de riktlinjer och rutiner som berör dem i sitt uppdrag och
arbete. Varje chefs är ansvarig för att den anställde får kännedom om detta i samband med
sin introduktion. Chefen ska även följa upp att den anställde följer dessa bl.a. via olika
kontrollmoment t.ex. attestförfarandet.
Det kontrollmoment som finns inlagt i resebeställningsportalen är att resenären ska bekräfta
att ”Jag har läst och tagit del av Luleå kommuns Riktlinjer för resor i tjänsten”.
En länk till riktlinjerna ligger också inlagt på portalens första sida under rubriken ”Bra att
veta”. Ekonomikontoret anser att detta är tillräckligt för att påminna resenären om sin
skyldighet att följa riktlinjerna.
När det gäller godkännande av närmast chef ska den anställde kryssa för att ett sådant finns.
Därmed bekräftar resenären att hen agerar utifrån beslutet att resan får ske och att resenären
får beställa resan. Ekonomikontoret anser att en elektronisk attest skulle medföra ett
merarbete och tillför något. Eftersom chefen attesterar faktura för resa och andra kostnader
förknippade med resan så kommer resor utan godkännande att upptäckas. Ekonomikontoret
får inga indikationer att detta skulle förekomma.

Uppföljning av efterlevande av reseriktlinjerna samt uppföljning och
redovisning av statistik i enligt med kommunens riktlinjer bör genomföras
årligen.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Åsa Flemström

2015-05-25

2 (2)
Ärendenr
2014/861-04

Ekonomikontorets kommentar:
Enligt riktlinjerna ansvarar varje förvaltning för att följa upp sina tjänsteresor.
Förvaltningarna har resesamordnare som kan ta fram statistik över resandet via kommunens
resebyrå. Resesamordnarna ingår i ett nätverk där en central resesamordnare på
ekonomikontoret är sammankallande. Nätverket är ett forum för gemensam information och
frågor samt erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna. För kommunen som helhet kan
statistik tas fram årligen men någon rutin för att presentera uppföljningen till
förvaltningsledningen sker ej i dagsläget. Ekonomikontoret har som målsättning att under
2016 skapa rutiner för årligt framtagande av egna underlag för statistik från vårt
uppföljningssystem samt att se över rutiner på vilket sätt detta ska presenteras till
förvaltningsledningen.

Av kommunens riktlinjer för resor i tjänsten framgår att all bonus som
reseleverantör/hotell erbjuder ska tillfalla kommunen. I reseprofilen som
behövs för att beställa resa finns möjlighet att (frivilligt) fylla i kortnummer för
bonus eller motsvarande vad gäller flyg, tåg, hotell och hyrbil. Vem som helst
kan registrera sig för ett bonuskort och bonuspoäng kopplade till en resa kan
tom registreras i efterhand. Möjligheten att kontrollera hur mycket poäng som
ev. krediterats de registrerade korten utnyttjas inte. Om man som anställd
utnyttjar tjänsteresor för att få ekonomiska fördelar för privata resor blir
därmed en fråga om etik och moral. I kommunens etiska riktlinjer anges att
bonusarrangemang vid exempelvis varuinköp, flygresor eller hotellvistelser är
exempel på olämpliga förmåner om förmånen tillfaller den anställde och inte
arbetsgivaren.
Ekonomikontorets kommentar:
En resenär kan privat registrera sig för ett bonuskort och bonuspoäng kopplade till ett
flygbolag eller annan aktör. Man kan även få sitt privata bankkort kopplat till flygbolag
eller andra aktörer och genom detta erhålla poäng. Flygbolagen och resebyråerna ger inte ut
uppgifter till arbetsgivaren på om hur mycket poäng den anställde har innestående på sitt
kort. Resebyrån registrerar den bokade resan på kort (istället för biljett) och resenären kan då
använda sitt kort i check in och gaten för att förenkla resandet.
Ekonomikontoret kommer att se över resenärsprofilen, att ta bort möjligheten att fylla i
kortnummer och då även se över reseriktlinjerna så att de resenärer som reser i tjänsten inte
får använda kort för sitt resande. Även om man tar bort möjligheten att fylla i
bonuskortnummer i resenärsprofilen så kan man be resebyrån att registrera resan eller
hotellbokning på ett kort och detta undviker vi då med ändring av riktlinjen enligt ovan.

Lars Åhl
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2015-05-21

§ 57
Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner
Ärendenr 2015.116-007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbeta vidare med de
förbättringsområden som har identifieras i och med revisionens granskning
av kontokort, tjänsteresor och förmåner.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Luleå kommuns revisorer genomfört en
övergripande kartläggning av vilka rutiner och riktlinjer som finns avseende
nyttjande av kontokort, tjänsteresor och förmåner samt vilken uppföljning
och kontroll som görs på efterlevnaden av dessa. Förstudien har i huvudsak
avsett en genomgång av förekomsten av betalkort, tjänsteresor och förmåner
samt att kartlägga rutiner för dessa.
Barn- och utbildningsnämnden har inhämtat kunskap om vilka som har
kontokort på förvaltningen. Nämndspecifika regler och anvisningar ska
utarbetas för vilka som är berättigade respektive innehavare av kontokort.
I övrigt bedömer nämnden och dess förvaltning att inga särskilda
nämndspecifika rekommendationer behöver utarbetas. Nämnden följer
centralt utarbetade riktlinjer.
Barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsutskottet föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta att arbeta vidare med de förbättringsområden
som har identifieras i och med revisionens granskning av kontokort,
tjänsteresor och förmåner.

Beslutsunderlag
”Slutdokument” – Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner (201503-10)
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-07, § 42

Beslutet skickas till
KPMG, Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2015-04-21

LULEÅ KOMMUN
Kulturförvaltningen

Kommunstyrelsen

Yttrande på granskningsrapport avseende kontokort, tjänsteresor och förmåner
Kulturnämnden har fått granskningsrapport avseende kontokort, tjänsteresor och förmåner
från Kommunrevisionen för yttrande. Kulturnämnden har inte något att erinra på rapporten.

Omar Jakobsson
Ordförande Kulturnämnden
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Ärende nr 2014/86104

KPMGs Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner, gällande de
kommunala bolagen
Svar på granskningen:
Gällande de kommunala bolagen framkommer främst två slutsatser i granskningsrapporten:


Skriftliga instruktioner saknas i de kommunala bolagen avseende hantering av tankkort.



Fullständiga policys avseende förmåner finns inte i samtliga bolag såvitt förstudien visar.

I båda dessa fall ovan bör kommunens riktlinjer bli föremål för genomgång inom respektive
bolag och vid behov anpassas till den egna verksamheten. Kommunens policys och riktlinjer
kan utvecklas och bli tydligare genom att det i inledningen till dessa dokument framgår om
de avser den kommunala förvaltningen eller hela kommunkoncernen.
Kommentar till Bilaga 1: Efter genomgång av resestatistiken avseende snittpris/produkt visar
det sig att gruppresor kan redovisas som en produkt. Exempelvis visar sammanställningen
från NEX, redovisad av KPMG, att en genomsnittlig hotellnatt för Lunet kostar 6 328 kr.
Enligt Lunets resestatistik är motsvarande belopp 2 213 kr. Orsaken beror till stor del på en
gruppresa där 14 personer varit borta två övernattningar och då har sammanställningen från
NEX endast sett detta som en styck övernattning medan Lunet har räknat denna som 28
övernattningar.
Bakgrund:
I granskningsrapporten framkommer två väsentliga slutsatser som gäller de kommunala
bolagen:


Skriftliga instruktioner saknas i de kommunala bolagen avseende hantering av tankkort.

Enligt granskningsrapporten menar KPMG att kommunens riktlinjer bör bli föremål för
genomgång inom respektive bolag och vid behov anpassas till den egna verksamheten.


Fullständiga policys avseende förmåner finns inte i samtliga bolag såvitt förstudien visar.

Enligt granskningsrapporten menar KPMG att policy avseende förmåner bör utarbetas och
införas i de bolag som inte redan har det.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Anne Karlenius

2016-03-11

1 (3)
Ärendenr
2016/127-1.3.2.3

Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens och
Lulebo ABs försäljning av fastigheter
Ärendenr 2016/127-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande och
kommentarer utgör svar på revisionens granskning.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna utfört en granskning av
processen gällande Luleå kommuns och Lulebo AB:s försäljning av
fastigheter. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det skett enligt
gällande regelverk, policys och lagstiftning.
Kommunen har sedan lång tid tillbaka konstaterat att bostadsbrist råder.
Under 2015 såldes delar av Lulebo AB:s fastighetsbestånd och några
kommunala samhällsfastigheter. Kommunfullmäktige beslutade ändra Lulebo
AB:s ägardirektiv och på så sätt minska bolagets marknadsandel av
hyresrätter. I samband med försäljningen ställdes krav på köparen (Rikshem)
att bygga ett antal nya lägenheter.
Kommunledningsförvaltningen har noterat att det råder oenighet bland
kommunens revisorer i denna fråga.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta avge
yttrande till revisionen enligt förvaltningens förslag som framgår nedan.

Beskrivning av ärendet
I revisionens slutdokument konstateras att bedömningen är att arbets- och
ansvarsfördelningen mellan bolagsstyrelsen, koncernstyrelsen och den
politiska ledningen (kommunstyrelse och kommunfullmäktige) har skett
enligt fastställt regelverk. Granskningen har inte funnit något formellt
processfel i affärens arbets- och ansvarsfördelning. Försäljningsprocessen har
hanterats enligt fastställda beslut gällande riktlinjer och policyer, den är
dokumenterad och styrelseprotokoll är upprättade.
En brist och ett undantag mot bedömningen är att Lulebos ägardirektiv inte
var antagna av bolagets bolagsstämma innan försäljningsbeslutet togs av
styrelsen.
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Ärendenr
2016/127-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens yttrande och kommentarer
Kommunen konstaterar att granskningen landar i att processen genomförts i enlighet
med gällande regelverk och tar till sig revisionens synpunkter gällande ägardirektiv
och bolagstämma.
Revisorerna ser allvarligt på att Lagen om offentlig upphandling inte har
efterlevts till fullo gällande upphandling av konsulter. Revisorerna
konstaterar att det finns upphandlad konsult där värdet av upphandlingen
har överskridit beloppsgränsen för direktupphandling. I detta perspektiv kan
upphandlingens affärsmässighet kritiseras. Dessutom riskeras en
konkurrensskadeavgift.
Kommunledningsförvaltningens yttrande och kommentarer
När det gäller juristtjänsterna gjordes en felaktig bedömning om omfattningen av
behovet, när tjänsterna upphandlades. Då detta konstaterades gjordes bedömningen
att det var mest fördelaktigt för kommunkoncernen att fortsätta samarbetet med
tjänsteleverantören eftersom de redan var inarbetade i en långt framskriden
affärsprocess.
Det finns tjänster som inte upphandlats i konkurrens. Kommunen och Lulebo
hänvisar till undantagsregler i LOU. Med tanke på att uppdragen är
omfattande, att det finns en fungerande marknad för dess tjänster, avtalen
omfattar två etapper och även momspliktiga tjänster, är revisorernas slutsats
att upphandlingar borde ha genomförts för att få fram en normal konkurrens
och bästa möjliga affär.
Kommunledningsförvaltningens yttrande och kommentarer
Kommunen konstaterade att förfarande att anlita konsultföretaget inte stred mot
undantagsbestämmelserna i LOU. Konsultens specialistkompetens och uppdraget att
avsluta affären före sommaren fällde avgörande för kommunens agerande. Bolaget
anlitades eftersom de redan hade kännedom om Luleå kommun och Lulebo.
Revisorerna har identifierat vissa förbättringsområden:
 Kommunkoncernen borde tidigare ha analyserat vilka former av tjänster
som kunde behövas och därefter upphandlat leverantörer då all erfarenhet
talar för att den upphandlande enheten får bättre erbjudanden om
upphandlingar kan genomföras i enlighet med bästa möjliga
förutsättningar.


Vid direktupphandling av konsulter har förfrågningstiderna varit korta.
Kommunen borde ha avsatt mer tid till upphandlingsprocessen.



Kommunen och Lulebo borde ha upprättat en kommunikationsplan inför
processen då en sådan plan underlättar för att undvika processfel och för
att få ut rätt information om processen och dess effekter.
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Ärendenr
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Kommunledningsförvaltningens yttrande och kommentarer
En affär i den här storleksordningen har inte genomförts under överskådlig tid.
Behovet av juridiskt stöd och processens tidsmässiga åtgång var större än den initiala
bedömningen.
Information till fackliga företrädare och till anställda är ett chefsansvar.
Lulebo AB:s styrelse har avgett yttrande 2016-03-17. Bolagets styrelse
konstaterar ärendet hanterats enligt gällande regelverk. Styrelsen instämmer
dock i revisionens generella uppfattning om att längre förfrågningstider kan
innebära att fler leverantörer skulle haft möjlighet att lämna anbud.

Beslutsunderlag





Granskning av processen gällande Luleå kommuns och Lulebo AB:s
försäljning av fastigheter, hid 2016.462
Reservation angående granskningsrapport gällande Luleå kommuns och
Lulebo AB:s försäljning av fastigheter, 2016.1192
Reservation angående granskningsrapport gällande Luleå kommuns och
Lulebo AB:s försäljning av fastigheter, 2016.1193
Lulebo AB:s yttrande om granskning av procesen gällande Luleå
kommuns och Lulebo AB:s försäljning av fastigheter, 2016-03-17

Anne Karlenius
Kommundirektör

Beslutet skickas till
Revisorerna, Lulebo AB, ekonomikontoret
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1 (1)
Ärendenr
2016/354-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens yttrande ansökan om
bidrag till Sveriges nyföretagarvecka 2016
Ärendenr 2016/354-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att anslå 4500 kr till Sveriges Nyföretagarvecka
2016. Medel anvisas från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
NyföretagarCentrum Nord ansöker om 4500 kr i bidrag för
representationskostnader i samband med eventet Sveriges Nyföretagarvecka
2016. Nyföretagarcentrum Sverige har utnämnt vecka 17 som Sveriges
nyföretagarvecka och för 10:e året i rad arrangeras en nyföretagarturné som
besöker ett antal orter i Sverige. Syftet är att visa upp hur tillväxt sker via nya
företag och vilken hjälp som finns att få.
Det är första gången som turnén besöker Luleå.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 4500 kr anslås till eventet Sveriges
Nyföretagarvecka samt att medel anvisas från representationskontot.

Beslutsunderlag


Ansökan om bidrag

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
NyföretagarCentrum Nord, kansliet
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