LULEÅ KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Enhet

Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tid

måndag 23 februari 2015 kl. 08:15

Plats

Stadshuset, vån 9
Upprop
Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Punkt

Rubrik

Ärendenr

Sida

1
2
3

Information om Fairtrade
Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2014
Ansökan om att genomföra Sveriges Musik och
Kulturskoleråds årskonferens i Luleå 2016
Målbild Luleå resecentrum
Uppsägning av avtal ang Studentbostadsservice
Ansökan om medel till förstudie av filmutbildning i
Norrbotten
Ansökan om medfinansiering till projekt Pilot Anno
1500
Ansökan om finansiering till projektet BD
Songwriters
Ansökan om finansiering av mässan FairLiving
Ansökan om medfinansiering av Allsång på Hägnan
2015
Ansökan om medel till flyktingverksamhet
Resultatutjämning av 2014 års över/underskott samt
reviderad investeringsplan 2015
Komplettering av styrdokument för ekonomiska
ersättningar för förtroendevalda

2015/105
2015/160
2015/152

2
3-4
5-8

2015/143
2014/728
2014/1195

9 - 10
11 - 15
16 - 21

2015/100

22 - 31

2015/59

32 - 41

2014/1138
2015/51

42 - 48
49 - 51

2014/1109
2015/150

52 - 55
56 - 63

2015/196

64 - 68

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

1

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Sofia Riström

2015-02-12

Information om Fairtrade
Ärendenr 2015/105-00
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1 (1)
Ärendenr
2015/105-00

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-02-05

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2014
Dnr KLF 2015/160

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
verksamhetsberättelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-08-25 § 130 beslutat om ny organisation med två
nya nämnder och ett kontor för att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Den 1
januari 2015 avvecklades tre nämnder – tekniska nämnden, byggnadsnämnden
och miljönämnden – och tre förvaltningar – tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. I stället inrättades en
stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande
förvaltningar. Samtidigt bildades ett nytt kontor inom
kommunledningsförvaltningen för övergripande samhällsutvecklingsfrågor.
Arbetet med att avsluta stadsbyggnadskontorets räkenskaper och sammanställa
året som gått har huvudsakligen genomförts av stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret verksamhetsberättelse innehåller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uppdrag
Året som gått
Styrkort
Analys
Ekonomisk redovisning
Uppföljning av den interna kontrollen

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2014 (bilaga)
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Beslutet skickas till




Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-02-12

1 (2)
Ärendenr
2015/152-86

Kommunledningsförvaltningen yttrande över ansökan om
att genomföra Sveriges Musik och Kulturskoleråds
årskonferens i Luleå 2016
Ärendenr 2015/152-86

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Luleå kommun ska ansökan om att genomföra Sveriges Musik och
Kulturskolerådes årskonferens 2016,
2. under förutsättning att konferensen arrangeras i Luleå 2016 anslås 40
tkr till genomförande konferensen,
3. medel anslås från kommunstyrelsens representationskonto 2016.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMOK.se) är Musik- och Kulturskolorna i
Sveriges intresseorganisation. SMOK bedriver opinionsbildning, kurser,
konferenser samt utbildningar. SMOK anordnar varje år en rikskonferens med
över 200 deltagare. Luleå har fått frågan om att ansöka om värdskapet för
årskonferensen i Mars 2016. Vilken kommun som får uppdraget beror lite på
vilka förutsättningar man har att anordna konferensen samt att SMOK
eftersträvar en geografisk spridning.
Luleå kommun har i dessa kretsar gjort sig känt som en kommun som
prioriterar kultur. Kulturens hus, Kulturskolan, bra hotellkapacitet i centrum
och viktigast av allt, ett starkt politiskt stöd gör Luleå mycket lämpat att stå
som värd för SMOK:s årliga konferens. Förhoppningen är att genom
värdskapet för en nationell konferens bidra till att stärka Luleå kommuns
varumärke och attraktionskraft.
Kulturnämnden har fått ansökan för yttrande och har 2015-01-29 beslutat att
ställa sig bakom ansökan att genomföra SMOK:s årskonferens i Luleå 2016
samt att kommunstyrelsen bidrar med medel till konferensens genomförande.

Beslutsunderlag



Förfrågan ang ansöka om att genomföra Sveriges Musik och
Kulturskoleråds årskonferens i Luleå 2016
Kulturnämndens beslut 2015-01-29 § 13 (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-02-12

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, kulturförvaltningen
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2 (2)
Ärendenr
2015/152-86

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2015-01-29

§ 13
Yttrande angående ansökan om att genomföra Sveriges
Musik och Kulturskoleråds årskonferens i Luleå 2016
Dnr 2014.309-86

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår
1. kommunstyrelsen ställa sig bakom en ansökan om att genomföra SMOK:s
årskonferens i Luleå 2016
2. kommunstyrelsen bidrar med medel till konferensens genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMOK.se) är Musik- och Kulturskolorna i
Sveriges intresseorganisation. SMOK bedriver opinionsbildning, kurser,
konferenser samt utbildningar. SMOK anordnar varje år en rikskonferens med
över 200 deltagare. Luleå har fått frågan om att ansöka om värdskapet för
årskonferensen i Mars 2016. Vilken kommun som får uppdraget beror lite på
vilka förutsättningar man har att anordna konferensen samt att SMOK
eftersträvar en geografisk spridning.
Luleå kommun har i dessa kretsar gjort sig känt som en kommun som
prioriterar kultur. Kulturens hus, Kulturskolan, bra hotellkapacitet i centrum
och viktigast av allt, ett starkt politiskt stöd gör Luleå mycket lämpat att stå
som värd för SMOK:s årliga konferens. Förhoppningen är att genom
värdskapet för en nationell konferens bidra till att stärka Luleå kommuns
varumärke och attraktionskraft.
Kulturskolan i Luleå vill veta om kommunen kan ställa sig bakom en ansökan
om att genomföra SMOK:s årskonferens i Luleå 2016 samt om kommunen kan
bjuda konferensdeltagarna på två middagar. Det beräknas komma ca 200
deltagare till konferensen.

Kulturförvaltningens yttrande
2009 fick Kulturskolan i Luleå den fina utmärkelsen Årets kulturskola av
Sveriges Musik och Kulturskoleråd. I motiveringen gick att läsa; ”Den
tillgängliga skolan med ett väl förankrat samspel". Kulturskolan är ett viktigt
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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4 (24)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2015-01-29

§ 13 (forts)
varumärke för Luleå kommun. En verksamhet som också har stor betydelse i
arbetet med kultur och lärande för barn och unga i kommunen.
Kulturförvaltningen anser att det är både naturligt och positivt att SMOK:s
årskonferens 2016 genomförs i Luleå. Kulturförvaltningen har
förhoppningen att en kommande konferens genomförs i Kulturens hus, en
naturlig plats för en kulturkonferens. Kulturnämnden har dock inga
ekonomiska möjligheter att stödja en kommande årskonferens.
Kommunkansliet översänder bidragsansökan om kulturskolekonferens 2016
för yttrande till kulturnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen ställa
sig bakom en ansökan om att genomföra SMOK:s årskonferens i Luleå 2016.
Kommunstyrelsen bidrar med medel till konferensens.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kulturförvaltningens förslag och finner att
kulturnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Ansökan om genomförande av Sveriges Musik och Kulturskoleråds
årskonferens i Luleå 2016
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2015-01-14

Kommunstyrelsen

Antagande av Målbild Luleå resecentrum – omvandling av
östra delen av Luleå centrum
Dnr SBK

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets förslag
till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna dokumentet ”Målbild Luleå resecentrum – omvandling av östra
delen av Luleå centrum”
2. att utse kommunstyrelsen till uppdragsgivare för fortsatt arbete.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-05-27 den nya översiktsplanen vilken innefattar riktningar
och sex program till Vision Luleå 2050. I översiktsplanen anges ambitionen att skapa ett
resecentrum i Luleå centrum till 2020.
Målbild Luleå resecentrum – omvandling av östra delen av Luleå centrum syftar till att samla
kommunens förväntningar och krav på ett nytt resecentrum samt förutsättningar och skisser
för bebyggelse öster om järnvägen, Östra stranden. Den ska ses både som en målbild men
också som en kravspecifikation och checklista för hela det omfattande arbete som kommer
att ske innan ett färdigt resecentrumsområde finns på plats. Den ska ge vägledning genom
den formella planeringsprocessen vidare till projektering, byggande och drift.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, startat ett arbete med
målet att till 2020 ha ett modernt och attraktivt resecentrum.
Huvudsyftet med ett nytt resecentrum i Luleå är att underlätta en ökning av andelen resor
med kollektivtrafik och att minska behovet av bil. Resecentrumet ska därför vara en
knutpunkt för allt kollektivt resande.
För att ett nytt resecentrum ska kunna öka förutsättningarna för hållbara resor och
transporter behöver det även vara en knutpunkt för stadslivet i stort. Det ska finnas många
anledningar till att vistas i och omkring resecentrumet och det ska ha ett innehåll och en
utformning som tillför energi till hela staden. Miljöprofilering och unikitet är viktigt och
självklart för en byggnad och plats som på många sätt definierar ett hållbart stadsliv.
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”Målbild Luleå resecentrum – omvandling av östra delen av Luleå centrum” syftar till att
samla kommunens förväntningar och krav på ett nytt resecentrum och bebyggelsen öster om
järnvägen. Det ska ses både som en målbild men också som en kravspecifikation och
checklista för hela det omfattande arbete som kommer att ske innan ett färdigt
resecentrumsområde finns på plats. Den ska ge vägledning genom den formella
planeringsprocessen vidare till projektering, byggande och drift.
Dokumentet har tre huvuddelar. Den första delen är själva målbilden som visar syftet och
sammanhanget. Därefter kommer en mer textrik del som ganska konkret talar om vilka
funktioner och värden som ska finnas. Dessa ska vi helst kunna ”bocka av” den dagen vi
promenerar runt i den nya östra delen av Luleå centrum. Den tredje delen är en kort
beskrivning av vad som behöver göras härnäst, och i vilken ordning.
Målbilden är en direkt tolkning och konkretisering av översiktsplanens mål och intentioner
för området. Ett äldre, men fortfarande gällande, detaljplaneprogram för delar av området
från 2006 samt två parallella funktionsutredningar för ett resecentrum från 2011 finns
framtagna. Dessa har utgjort underlag till målbildsarbetet.
För att bygga ett Resecentrum och omvandla området öster om järnvägen krävs relativt stora
insatser på Luleå C som flytt av personvagnsuppställningen och ny spårdragning. Parallellt
med att kommunen utarbetat målbilden för Resecentrum och Östra stranden har
Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie Luleå person- och godsbangård samt resecentrum.
De första åtgärderna för att realisera målbilden är att skapa förutsättningar för flytt av
personvagnsuppställningen och ny spårdragning inklusive planskilda korsningar till
Östermalm och Östra stranden. Med dessa åtgärder skapas dels fysisk plats för resecentrat,
dels bra förutsättningar för exploatering av Östra stranden då området knyts närmare
centrum.
En nära samverkan med ett flertal intressenter som Trafikverket, fastighetsägare, exploatörer
m fl är en grundförutsättning för att kommunens ambitioner att skapa ett nytt Resecentrum
samt omvandla östra delen av Luleå centrum ska bli verklighet.

Beslutsunderlag
Målbild Luleå resecentrum – omvandling av östra delen av Luleå centrum
(bilaga)

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen,
Tillväxtkontoret
Maria
Bergman

2015-01-27

1 (2)
Ärendenr
2014/728-10

Tillväxtkontorets yttrande över avtal med
Studentbostadsservice
Ärendenr 2014/728-10

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag för
Studentbostadsservice och ge kommundirektören i uppdrag att underteckna
avtalet.
Medel för Studentbostadsservice finns avsatta i Strategisk plan och budget
2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan 2011 samarbetat med Luleå tekniska universitets två
studentkårer (Teknologikåren vid Luleå tekniska universitet samt Luleå
studentkår), Luleå tekniska universitet samt Lindbäcks Porsön AB för att
underlätta för studenter vid universitetet att få tillgång till bostäder. I
september 2014 sa kårerna upp avtalet och inbjöd parterna till dialog och
omförhandling.
I förslaget till nytt avtal tecknar respektive part avtal gällande
Studentbostadsservice med kårerna. Studentbostadsservices åtagande
gentemot Luleå kommun omfattar enligt det nya avtalet:
 Informera om student- och privatbostäder vid arrangemang riktade
mot blivande studenter.
 Informera telefonväkteriet vid Luleå tekniska universitet avseende
student- och privatbostäder i Luleå.
 Medverka i kampanjer för privat bostadsförmedling (max. två ggr per
år, 4h per gång)
 Informera om privat bostadsförmedling vid arrangemang för
Luleåbor.
 Utgöra kontakt för privat bostadsförmedling (mejl, webb och telefon).
 Hantering av annonser för privat bostadsförmedling.
 Utgöra part vid krissituationer avseende studentboende.
 Årlig redovisning av vad avsatta medel används till.
 Förmedla studentmoduler (60 stycken)
Avtalstiden är 2015-01-19 till och med 2016-12-31. Avtalet skall för att upphöra
att gälla, vid avtalstidens utgång, sägas upp senast tre månader innan denna
tidpunkt. Vid utebliven uppsägning förläggs avtalet med ett år i taget.
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen,
Tillväxtkontoret
Maria
Bergman

2015-01-27

Beslutsunderlag
Avtal Studentbostadsservice (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
kansli@tekonlogikaren.se
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2 (2)
Ärendenr
2014/728-10

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
2014-02-10
Avtal Studentbostadsservice
Sida 1 av 3

	
  

Avtal
Studentbostadsservice
	
  

Bakgrund

Studentbostadsservice verksamhet har till uppgift att underlätta för alla studenter vid Luleå
tekniska universitet att få tillgång till ett bra boende genom förmedling av Lindbäcks Porsön
AB studentbostäder samt informera om vandrarhemsboende och utgöra kontakt för privat
bostadsförmedling. Studentbostadsservice verksamhet bedrivs av Teknologkåren vid Luleå
tekniska universitet med alla studenter vid Luleå tekniska universitet som målgrupp.

Parter
Luleå Kommun

Organisationsnummer: 212000-2742
Referens: Maria Bergman
Telefonnummer:070-263 50 20
Mejladress: maria.bergman@lulea.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Organisationsnummer: 897000-5388
Referens: Vice kårordförande
Telefonnummer: 0920-49 36 51
Mejladress: vo@teknologkaren.se

Luleå Studentkår

Organisationsnummer: 897000-9091
Referens: Kårordförande
Telefonnummer: 0920-49 32 70
Mejladress: ordforande@luleastudentkar.se

Teknologkåren åtagande gentemot Studentbostadsservice
Det åligger Teknologkåren att hålla erhållna medel åtskilda från övriga bidrag som erhålles i
verksamheten och att oavkortat använda dem för drift av Studentbostadsservice, i form av
löner och administrativa omkostnader. Samt att det eventuella överskottet går till fonden
”Fonderat medel SBS” och skall användas vid eventuellt negativt resultat. Kan medlen i denna
fondering ej täcka eventuellt negativt resultat skall de täckas enligt de beslut som fattas av de
inblandade parterna genom kontakt med de uppgivna kontaktpersonerna från respektive part.

Studentbostadsservices åtagande gentemot Luleå Kommun
•
•
•
•
•
•
•

Informera om student- och privatbostäder vid arrangemang riktade mot blivande
studenter.
Informera telefonväkteriet vid Luleå tekniska universitet avseende student- och
privatbostäder i Luleå.
Medverka i kampanjer för privat bostadsförmedling (max. två ggr per år, 4h per gång)
Informera om privat bostadsförmedling vid arrangemang för Luleåbor.
Utgöra kontakt för privat bostadsförmedling (mejl, webb och telefon).
Hantering av annonser för privat bostadsförmedling.
Utgöra part vid krissituationer avseende studentboende.

Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Kansli
Tfn: 0920-49 25 80
Fax: 0920-49 25 79

Organisationsnummer:
897000-5388
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Hemsida:www.teknologkaren.se
E-post: kansli@teknologkaren.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
2014-02-10
Avtal Studentbostadsservice
Sida 2 av 3

	
  
•
•

Årlig redovisning av vad avsatta medel används till.
Förmedla studentmoduler(60stycken), enligt bilaga 1 nedan.

Luleå Kommuns åtagande gentemot Studentbostadsservice
• Tillhandahålla information och material vid arrangemang riktade mot blivande
studenter, senast två veckor innan varje event.
- Eventuellt marknadsföringsmaterial till självkostnadspris som faktureras i efterhand.
• Tillhandahålla information och kontaktuppgifter gällande kampanjer riktade
mot privat bostadsförmedling.
Teknologkårens och Luleå Studentkårs åtagande

Samverka på ett sådant sätt som möjliggör Studentbostadsservice verksamhet
Det åligger Teknologkåren att hålla de erhållna medlen åtskilda från övriga bidrag som erhålls
till verksamheten och att oavkortat använda dem för drift eller utveckling av
Studentbostadsservice. Samt att allt eventuellt överskott skall gå till fonden ”Fonderat medel
SBS” och skall användas vid eventuellt negativt resultat. Kan medlen i denna fondering ej
täcka eventuellt negativt resultat skall de täckas enligt de beslut som fattas av de inblandade
parterna genom kontakt med de uppgivna kontaktpersonerna från respektive part.

Ersättning

Från Luleå Kommun

För Studentbostadsservice fullgörande av avtalet lägger Luleå Kommun ett bidrag om 215 000
kronor per år till Teknologkåren. Utbetalningen sker halvårsvis mot faktura som
Teknologkåren sänder till Luleå Kommun.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från och med 2015-01-01 till och med 2016-12-31. Avtalet skall för att upphöra
att gälla, vid avtalstidens utgång, sägas upp senast tre månader innan denna tidpunkt.
Vid utebliven uppsägning förläggs avtalet med ett år i taget. Separat avtalstid gäller för bilaga 1,
gällande studentmodulerna mellan den 2015-01-01 till och med 2016-06-30.

Avtalsbrott

Avtalet kan sägas upp vid grovt avtalsavbrott. Parts skadestånd skall såvida inte grovt avtalsbrott
föreligger begränsas till årligen avtalade beloppet. Överenskommelsen är upprättad i tre
original, där parterna tagit var sitt. 	
  
Ort, datum

Ort, datum

________________________

______________________

Anna Karlenius
Luleå Kommun

Sanna Dahlberg
Teknologkåren

Ort, datum

_________________________
Isak Utsi
Luleå Studentkår
Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Kansli
Tfn: 0920-49 25 80
Fax: 0920-49 25 79

Organisationsnummer:
897000-5388
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Hemsida:www.teknologkaren.se
E-post: kansli@teknologkaren.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
2014-02-10
Avtal Studentbostadsservice
Sida 3 av 3

	
  
	
  

Bilagor
	
  

Bilaga 1
	
  

Avtal gällande studentmoduler
	
  

Bakgrund

Studentbostadsservice verksamhet har till uppgift att underlätta för alla studenter vid Luleå
tekniska universitet att få tillgång till ett bra boende genom förmedling av Lindbäcks Porsön
AB studentbostäder samt informera om vandrarhemsboende och utgöra kontakt för privat
bostadsförmedling. Studentbostadsservice verksamhet bedrivs av Teknologkåren vid Luleå
tekniska universitet med alla studenter vid Luleå tekniska universitet som målgrupp. Detta
avtal omfattar de studentmoduler som för närvarande är placerade på Bergviken i Luleå.

Parter

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen
Referens: Hanna Eriksson
Telefonnummer:0920-45 51 50
Mejladress: hanna.eriksson@lulea.se

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet
Organisationsnummer: 897000-5388
Referens: Vice kårordförande
Telefonnummer: 0920-49 36 51
Mejladress: vo@teknologkaren.se

Luleå Studentkår

Organisationsnummer: 897000-9091
Referens: Kårordförande
Telefonnummer: 0920-49 32 70
Mejladress: ordforande@luleastudentkar.se

Studentbostadsservice åtagande gentemot Luleå Kommun
• Förmedling av studentmodulerna enligt nuvarande omfattning (60 stycken).
Luleå Kommun åtagande gentemot Studentbostadsservice
• Tillhandahålla information gällande modulernas villkor och tidsramar för
nyttjande.
	
  
	
  
	
  

Teknologkåren
vid Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Kansli
Tfn: 0920-49 25 80
Fax: 0920-49 25 79

Organisationsnummer:
897000-5388
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et
2015-02-06
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2014/1195-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om medel till
förstudie av filmutbildning i Norrbotten
Ärendenr 2014/1195-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om medel till
förstudie av filmutbildning i Norrbotten.

Sammanfattning av ärendet
Per Zetterfalk ansöker om 120 tkr till förstudie av filmutbildning i Norrbotten.
Användandet av rörlig bild ökar kraftigt varför behovet av utbildning inom
området ökar. Förstudien vill ge svar på hur en filmutbildning skulle kunna
organiseras och bidra till att skapa en hållbar och kreativ miljö för
filmskapande i Norrbotten.
Tillväxtkontoret konstaterar att ansökan ligger inom ett för Luleå kommun
prioriterat tillväxtområde som kommunen redan har gjort stora satsningar
inom. Nya initiativ med Filmpool Nord som utgångspunkt kommer att
komma när den nya programperioden inleds. Mot bakgrund gjorda och
planerade satsningar bland annat i form av EU-finansierade projekt menar
tillväxtkontoret att medel inte ska prioriteras till förstudien av filmutbildning i
Norrbotten. Tidigare åtaganden samt behov av medfinansiering av EU-projekt
ställer krav på hårda prioriteringar.

Beskrivning av ärendet
Per Zetterfalk ansöker om 120 tkr till en förstudie som gäller etablerande av en
filmutbildning i Norrbotten.
Bakgrunden är att den rörliga bilden som uttrycksform ökar kraftigt i
betydelse. Samtidigt tappar regionen delar av mediebevakningen. En
filmutbildning skulle komplettera befintliga utbildningar och satsningar inom
filmområdet i regionen.
Förstudien skulle genomföras under fyra månader 2015 och innehålla följande
delar:
1. Research och dokumentation
2. Bakgrundsbeskrivning och omvärldsanalys
3. Intervjuer och workshops
4. Deltagande i ledande branschforum
5. Eventuella fallstudier
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6. Analys och sammanställning
7. Skriftlig och muntlig rapportering
Förstudien kostar 360 tkr fördelat på 270 tkr för projektledaren och 90 tkr för
resor. Finansiering söks från Luleå kommun (120 tkr), Länsstyrelsen i
Norrbotten (120 tkr) och Norrbottens läns landsting (120 tkr).
Tillväxtkontoret konstaterar att ansökan ligger inom ett för Luleå kommun
prioriterat tillväxtområde som kommunen redan har gjort stora satsningar
inom. Nya initiativ med Filmpool Nord som utgångspunkt kommer att
komma när den nya programperioden inleds. Mot bakgrund gjorda och
planerade satsningar bland annat i form av EU-finansierade projekt menar
tillväxtkontoret att medel inte ska prioriteras till förstudien av filmutbildning i
Norrbotten. Tidigare åtaganden samt behov av medfinansiering av EU-projekt
ställer krav på hårda prioriteringar.

Beslutsunderlag
Ansökan om förstudie av filmutbildning i Norrbotten (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontor
et
2015-02-10
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2015/100-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
pilot Anno 1500
Ärendenr 2015/100-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
av pilot Anno 1500.

Sammanfattning av ärendet
Blåfilm Creative AB ansöker om finansiering av pilot Anno 1500. Man vill
med hjälp av virtual reality-teknik skapa en historisk upplevelse i Luleå på
1400-talet. Piloten är en kortare version av det stora projektet som är tänkt att
vara klart till 20-årsjubiléet av Gammelstads världsarv. Piloten syftar till att
dels visa på vad som går att göra, och dels till att få fram vad som krävs för
det fullskaliga projektet. I den 3-5 minuter långa piloten byggs en del av det
gamla Luleå upp och det skapas ett virtuellt äventyr. Tanken är att man till
världsarvets 20-årsjubileum ska ha bås utplacerade där allmänheten kan
uppleva det historiska Luleå. Det ska också kunna gå att ta del av produkten
via internet. Piloten beräknas kosta 334 880 kr.
Tillväxtkontoret föreslår att ansökan avslås med anledning av att det handlar
om ett stort ekonomiskt åtagande där det dessutom är svårt att bedöma vad
det fullskaliga projektet kommer att kosta. Tillväxtkontoret menar vidare att
om kommunen skulle satsa pengar på detta är det viktigt att det finns en plan
för hur man skulle arbeta med drift och eventuell försäljning av den färdiga
produkten.

Beslutsunderlag




Ansökan om medfinansiering av pilot Anno 1500, bilaga
Bakgrundsbeskrivning av projektet Anno 1500, bilaga
Budget för projektet Pilot anno 1500, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare
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PROJEKTBESKRIVNING

PILOT ANNO 1500
Vi söker finansiering för att göra en så kallad Pilot av projektet Anno 1500. Piloten
är en kortare version av det stora projektet som är tänkt att vara klart till 2016 och
20-års jubiléet av Världsarvet.
Piloten gör vi dels för att ha något att visa upp till den stora projektansökan, men
också för att lära oss arbetssättet för den här nya tekniken. Vi kommer att lära oss
vad i processen som kommer ta tid, vilka kompetenser och resurser vi kommer
behöva ta in och hur vi ska lägga upp budget och tidsplan.
Under Pilot-projektet kommer vi ägna oss åt;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manusutveckling
Lättare research
Storyboard
Concept art
Uppbyggnad av miljö
Fotografering av texturer
Referensfotagarfering
Uppbyggnad av fåtal
karaktärer
Animation av karaktärer
Ljussättning och rendering

•
•
•
•
•
•
•
•

Atmosfäriska effekter
Få bättre kännedom om
spelmotor
Kodning
Kodning för Virtual Realityutrustning
Få bättre kännedom av Virtua
Reality-utrustning
Musik
Ljuddesign
Vocie-over med skådespelare

INNEHÅLL
Piloten kommer att bestå av 3-5 minuter av Anno1500. Vi kommer börja med att
man befinner sig på en plats i nutid och sedan hur man förflyttar sig bakåt i tiden
och hamnar i Luleå på 1500-talet.
Vi kommer att bygga upp en del av gamla Luleå, för att man ska få en känsla för vad
det stora projektet kommer att handla om.

TIDSPLAN
Vi kommer börja med att ägna 10 dagar till manusutveckling och research pararellt
med att våra programmerare sätter igång arbetet i spelmotorn. Vi beräknar att sätta
igång direkt när finansiering är på plats, därefter räknar vi med att piloten kommer
att ta 2 månader att genomföra.
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BAKGRUND
Vi människor har alltid drömt om att kunna åka tillbaka i tiden. Att kunna uppleva
hur saker och platser såg ut och uppleva hur människor levde. Med hjälp av
historieböcker, museum och filmer har man kunna återberätta historier från förr.
Återskapat platser med hjälp av enorma scenbyggen i filmer, avancerade
modellbyggen av dinosaurier och trovärdiga datoranimationer/specialeffekter.
Museum kan visa upp ett äkta historiska objekt i montrar och det finns frilufsmuseum
där man kan gå runt på historiska platser.
Vi vill ta ett steg längre och skapa en historisk upplevelse och nå en bredare
målgrupp. Med hjälp av ny teknik kan vi förflytta en person tusentals år bakåt i tiden
virtuellt. Vi vill erbjuda en upplevelse att verkligen förflyttas till en historisk plats och
känna att Du är just där exakt när det sker.
Vi har, i egenskap av filmare, insett att spelindustrin börjar gå hand i hand med
filmindustrin. Därför vill vi skapa en spelupplevelse som berör, med hjälp av en ny
teknik som heter Vitural Reality.
Vi ser denna upplevelse som en historielektion förklädd i ett virtuellt äventyr.
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VISION
Tänk dig att sitta i ett mörkt rum och plötsligt kommer en ljusorb fram till dig och
berättar för dig att ni tillsammans ska åka tillbaka i tiden, denna gång till ett 1400tals
Luleå.
– Låter overkligt, va?
Ljusorben berättar hur det kommer fungera och att den kommer vara din guide
under tidsresan. Plötsligt försvinner ljusorben och det blir mörkt. Efter ett tag börjar
du höra ljud från knakade trä och vatten som slår mot något. Ljuden blir allt mer
påtagliga och talar om att du har förflyttas. Ljusorben kommer tillbaka och lyser upp
omgivningen. Du är nu nere i lastutrymmet på en gammal fiskebåt. Ljusorben
berättar att ni snart kommer gå i land och att man måste vara försiktig att inte ta för
stor uppmärksamhet. Båten går i land och du tar dig upp från lastutrymmet, du står
nu på en brygga och framför dig ser du gamla Luleå på 1400talet. Det är en
omgivning där människor gör sina vardagssysslor och allt känns levande. Du blir
tillsagd att ta dig till en hästvagn med hö som du ska ta dig igenom Luleå med. Här
börjar den historiska resan igenom Luleå.
Under resans gång får du se historiska saker hända. Till exempel att kyrkan invigs, se
hur människor levde, klädde sig, åt och se hur deras liv såg ut. Samt visa hur Luleå
såg ut innan 10 meters landhöjning.
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OCULUS RIFT – VIRTUAL REALITY
Vitural Reality är en typ av headset som du tar på dig som täcker dina ögon. I
headsetet finns en högupplöst oled-skärm och två linser som ger illusionen av 3D.
Glasögonen täcker hela ditt synfält och med hjälp av en liten IR-kamera kan den
känna av dina huvudrörelser, vilket ger känslan av att du är på en annan plats
digitalt. Denna typ av headset är en prototyp och heter Oculus Rift DK2. Tekniken
har köpts upp och ägs av Facebook och är fortfarande under utveckling, men finns
tillgängligt för företag som vill utveckla produktioner till dem. Oculus Rift väntas att
lanseras för allmänheten i slutet av 2015 och då ska tekniken va ännu bättre.
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GENOMFÖRANDE
Vi vill med hjälp av denna nya teknik och ett litet kreativt team av spelutvecklare,
3D-artister, animatörer, regissör, historiker, ljuddesigner, projektledare och musiker
från Luleå genomföra denna historiska upplevelse och återskapa Luleå på 1400 talet.
Vi vill använda skådespelare som ska agera olika karaktärer i den virtuella världen,
spela in deras rörelser och röster. Återskapa byggnader, verktyg, vapen, djur för att
göra platsen så trovärdig som möjligt.
Med hjälp av smarta lösningar för programvara ska vi också kunna genomföra
projektet kostnadseffektivt och inom en realistisk tidsram.
Vår idé är att det ska finnas bås utplacerat för allmänheten på till exempel: Museum,
Vetenskapenshus och Hängnan vid 20års jubileumet. De som har egen utrustning
ska också kunna ladda ner spelet från någon typ av hemsida. Vilket också ger
chansen för folk från hela världen kan uppleva detta. Efter denna virtuella
rundvandring ska man även kunna känna igen sig när man kommer till världsarvet
och kunna återberätta för folk det de har lärt sig.
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BLÅFILM BLUE CREATIVE AB
Blåfilm bildade aktiebolag under våren 2012 och har sedan starten blivit en
spännande filmlevereantör till Norrbottniska företag. Vi har haft en vilande ambition
för spelutveckling, men inte hittat ett projekt som vi vill satsa på. Blåfilms styrka
ligger i kreativiteten och modet att satsa på idéer som vi tror på. Blåfilm har alltid
försökt gå sin egen väg och leverera idéer som inte alltid är traditionella.

JOHAN SUNDKVIST, VD

Ambitiös är bara förnamnet på Blåfilms VD. En ung entrepenör och en idéspruta
som brinner för att göra idéer till verklighet. Ingen i Johans omgivning är ett dugg
förvånade över att han är den som driver ett framgångsrikt företag i en
svårnavigerad bransch.

CHRISTER ENGBERG, REGISSÖR

Christer är en man med många strängar på sin lyra. Chirster är film- och
teaterregissör, men även musiker samt kan klassa sig som en av de få klassiska
barberarna i Sverige. Christer har en unik förmåga att engagera människor och få
dem att göra det bästa som de förmår.

CAROLINA HENRIKSSON, PROJEKTLEDARE & KOORDINATOR

Carolina är ett nytt tillskott till Blåfilm. Carolina har jobbat på ett tiotal
långfilmsproduktioner, på olika positioner och bär med sig sina erfarenheter av stora
filmproduktioner in i Blåfilm. Carolina är ambitiös och pekar med hela handen.

28

BUDGET – PILOT ANNO 1500
Budgeten avser Piloten för projektet "Anno 1500"

BLUE CREATIVE AB

Påslag (schablon i %) för semesterersättning, sociala avgifter, Fora mm:

51%

Alla summor angivna i SEK

PERSONAL
POSITION

ANTAL ENHET KR/ENHET

DELSUMMA

Producent, Creative- and technical DirectorManus

10

dagar

500

5000

Johan Sundkvist

2

månad

20000

40000

Produktion
Soc.avg/fora

TOTALT

45000

Projektledare & researcher

Manus

10

dagar

500

5000

Carolina Henriksson

Produktion

2

månad

20000

40000

Soc.avg/fora

45000

Manusförfattare och regissör

Manus

10

dagar

500

5000

Christer Engberg

Produktion

2

månad

20000

40000

Soc.avg/fora

45000

3D-artist & programmerare
Patrik Lindholm

Produktion

2

månad

Soc.avg/fora

12000

24000

6120

12240

12000

24000

6120

12240

12000

12000

6120

6120

7000

7000

36240

Programmerare
Filip Karvonen

Produktion

2

månad

Soc.avg/fora

36240

Concept Artist/Illustratör
Produktion

1

månad

Soc.avg/fora

18120

Berättarröst
Roger Storm

Produktion

1

dagar

Soc.avg/fora

7000

SUMMA PERSONAL

232600

LJUD & MUSIK
POSITION

ANTAL ENHET KR/ENHET

DELSUMMA

TOTALT

Ljudmix, inspelning, effekter
Ljudbang AB

Produktion

9

dagar

1000

9000
9000

Musikkompositör
Martin Sundbom

Produktion

7

Soc.avg/fora

SUMMA LJUD & MUSIK

dagar

1000

7000
7000

16000
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UTRUSTNING
HÅRDVARA
PROGRAM

ANTAL ENHET KR/ENHET

DELSUMMA

TOTALT

Datorhyra
Dator 1

40

dagar

Antal datorer

2

st

Exemplar

1

st

350

14000
28000

Oculus Rift
4500

4500
4500

MJUKVARA
PROGRAM

ANTAL ENHET KR/ENHET

DELSUMMA

TOTALT

3D Studio MAX
Prenumeration

2

månad

Antal Licenser

3

st

Prenumeration

3

månad

Antal Licenser

2

st

Prenumeration

2

månad

Antal Licenser

2

st

Licens

2

st

1659

3318
9954

UNREAL Engine 4
200

600
1200

Speed Tree
154

308
616

Mud Box
5255

10510
10510

Färdiga 3D-modeller
Licens

10

st

1500

15000
15000

SUMMA UTRUSTNING

65280

ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BESKRIVNING

ANTAL ENHET KR/ENHET

DELSUMMA

TOTALT

Kontorshyra
Hyra

2

månad

2000

4000
4000

Möbelhyra
Skrivbord & stolar

Hyra

2

månad

1000

2000
2000

Internet
Abbonnemang

2

månad

350

700
700

SUMMA ADMINISTRATIVA KOSTNADER

6000

RESERV
Reserv

15000

SUMMA RESERV

15000

TOTAL SUMMA ANNO 1500 PILOT

334880
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BUDGET – PILOT ANNO 1500
BLUE CREATIVE AB
PERSONAL

232600

LJUD & MUSIK

16000

UTRUSTNING

65280

ADMINISTRATIVA KOSTNADER
RESERV

6000
15000

BLÅFILM INTÄKTER

135000

TOTAL SUMMA

334880
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-02-10

Ansökan om finansiering av projektet BD Songwriters
Ärendenr 2015/59-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 20 tkr till projektet BD
Songwriters samt att medel anvisas från EU-potten.

Sammanfattning av ärendet
BD-pop ansöker om 20 tkr till projektet BD Songwriters. I projektet ska 10
låtskrivare och producenter från länet ges särkskilda förutsättningar att
utvecklas och nå kanaler för nationella och internationella affärer. I projektet
ges deltagarna coachning, co-writers, artistkopplingar, kunskap, inspiration,
näteverk samt kanaler till marknaden. Genom projektet får BD-pop möjlighet
att göra en spjutspetssatsning för att lyfta norrbottniska låtskrivare och
producenter som bolaget inte kan göra inom ramen för den ordinarie
verksamheten. Projektperioden är 2014-04-15 – 2016-04-14. Finansiering söks
från Norrbottens läns landsting (600 tkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (600 tkr),
Sparbanken Nord/Musikverket (200 tkr), 10 kommuner (20 tkr per kommun).
Dessutom går BD-pop in med 700 tkr och deltagaravgifter inbringar 50 tkr.
Tillväxtkontoret föreslår bifall mot bakgrund av det är en prioriterad bransch
och att regionala organisationer föreslås ta ett stort ansvar för finansieringen.

Beslutsunderlag
Ansökan BD Songwriters (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare
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1 (1)
Ärendenr
2015/59-14

BD Songwriters
Projektansökan 2014-03-01
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Projektansökan

Projektsummering
Svensk musikexport är på tillväxt. En betydande gren i näringen är låtskrivare och
producenter som de senaste åren rönt stora framgångar på internationella marknader.
Här finns en stor utvecklingspotential och det globala fönstret står öppet för fler att
etablera sig på marknaden.
Detta projekt rustar deltagarna med kunskap, kontakter och marknadsintroduktion
vilket skall sätta Norrbottens på den internationella kartan vad gäller låtskrivning och
musikproduktion. Satsningen skall bidra till att skapa tillväxt i regionen med hjälp av
expanderande KKN-företag och därigenom agera utifrån de uppställda tillväxtplanerna i
regionen.

BD Pop
BD Pop är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten, ett resurs- och
produktionscentrum med uppgift att stödja det fria musiklivet såsom regionala artister
och musikproduktioner, stärka musikbranschens utveckling, stimulera tillväxt av
kulturella näringar och därmed öka länets attraktionskraft.
BD Pop gör detta genom att medverka till musikproduktioner med kunskaper och
kontakter, personella och ekonomiska insatser, som utvecklingsstöd och
samproduktioner. Samt genom att medverka i projekt, nätverk och skapa kontakter
nationellt och internationellt.
BD Pop är en föregångare i Musiksverige. Det finns ingen liknande verksamhet, där en
region eller kommun stödjer det så kallade fria musiklivet som näring. Idag ses BD Pop
som förebild i landet och ett flertal regioner tittar på möjligheten att starta något
liknande.
Som pionjär på området har BD Pop sökt nya vägar och utvecklat egna metoder för att
höja den professionella nivån och stödja branschens utveckling. Inspiration har bland
annat hämtats från Filmpool Nord som har gjort motsvarande resa med den regionala
filmbranschen.
BD Pop har hittills fokuserat på musikerna/artisterna och deras möjligheter att nå en
större publik genom inspelningar och turnéer, nationellt och internationellt. Förutom
inspelningar har insatserna även omfattat promotion och management, inklusive
tekniker, producenter och andra yrkesfunktioner runt artisterna.
I likhet med Filmpool Nord har BD Pop identifierat ett grundläggande behov för
kulturnäringens framtida tillväxt. På samma sätta som man på filmområdet stödjer
författare för att få fram nya berättelser och manus, vill BD Pop stödja kompositörer och
textförfattare, för att utveckla och bredda den regionala musikbranschen.
BD Songwriters är ett innovationsprojekt.

2
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Projektansökan

Projekttid
Projektet startar 2014-04-15 och avslutas 2016-04-14

Bakgrund
Musikbranschen är en del av de växande kreativa näringarna. Sverige är ett ledande land
inom musikexport och har ett betydande inflytande inom den populärmusikaliska
musikbranschen. Mest framgång har under de senaste åren skördats inom låtskrivande
och produktion. Max Martin, Dennis Pop, Avicii, Redone, Andreas Carlsson och Anders
Bagge, Swedish House Mafia är bara några av de låtskrivare och producenter som försett
världsartister som Celine Dion, Britney Spears, Madonna, Lady Gaga och Backstreet Boys
med hits. Dessutom är Sverige representerade i nästan alla de medverkande länderna i
Eurovision Song Contests olika regionala deltävlingar genom låtmaterial och
produktioner.
Sverige är ett eftertraktat land vad gäller låtskrivare och producenter och dörren står
öppen för fler att kliva in i denna exportbransch.
BD Pop har de senaste åren byggt en grogrund för populärmusik i Norrbotten och
skapat förutsättningar för band och artister att utvecklas. Nu vill vi genom detta
spjutspetsprojekt ge länets talangfulla låtskrivare möjlighet att komma in på en global
marknad i musikbranschen.
Tillväxtverket släppte våren 2013 rapporten ”Musikbranschen i siffror” med anledning
av att den kreativa sektorn, liksom de offentliga strukturer som främjar sektorn,
behöver faktaunderlag, så att relevanta utvecklingsinsatser kan formas som ytterligare
stärker musikkulturens position. Den svenska musikbranschen omsatte drygt 6,3
miljarder kronor 2011, vilket motsvarar en ökning på 4 procent jämfört med året innan.
Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och exportmarknaden.

Mål
De kortsiktiga målen är:
-

Att ge låtskrivare och producenter från länet möjlighet att utvecklas och nå
kanaler för nationella och internationella affärer
Skapa nya arbetstillfällen genom att öppna upp en ny marknad
Att ge deltagarna möjlighet att skriva avtal med nationella eller internationella
musikförlag

De långsiktiga målen är:
-

Att skapa tillväxt i regionen med hjälp av expanderande KKN-företag
Att skapa nationella och internationella framgångar som föder nya bolag och
kreatörer i branschen
Att bygga en modell som gör Norrbotten till en föregångsregion
3
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Projektansökan

-

Att agera utifrån de uppställda målen i tillväxtplaner, bl.a RUS

Deltagare
Projektet kommer att ha totalt 10 deltagare från länet under de två projektåren.
Deltagarna kommer att väljas ut utifrån kunskap, talang och ambition. Urvalet kommer
att göras av en sammansatt uttagningskommitté bestående av representanter från BD
Pop, från den nationella musikbranschen samt projektledningen. Deltagarna kommer att
få lämna in arbetsprover i form av tidigare skapad musik samt intervjuas individuellt.
Projektet strävar efter att nå en genrebredd och kommer därför prioritera detta i
urvalet.

Projektmodell
Deltagarna i projektet kommer under projektperioden rustas för att nå en nationell och
internationell marknad genom följande steg:

UTVECKLING

NÄTVERK

MARKNAD

UTVECKLING
Projektet skall utveckla deltagarnas hantverk i låtskrivande genom aktiviteterna nedan.
Deltagarnas aktiviteter kommer individanpassas till stor del för att ge så stor
deltagarnytta som möjligt och därigenom ett så lyckat projektresultat som möjligt.
Coaching
Deltagarna kommer genom olika coachningsaktiviteter ges handledning i hantverket.
Coacherna kommer bestå av etablerade låtskrivare och förläggare från Sverige, USA,
England, Tyskland och Frankrike.
Co-writers
Deltagarna kommer att kopplas ihop med andra låtskrivare, nationella och
internationella, för att skriva tillsammans. Detta är ett etablerat sätt att arbeta som
låtskrivare, framförallt internationellt. Arbetssättet gör att kontaktytorna ökar och
därmed så ökar exponeringen mot förlag och artister. Detta kommer göras både genom
att bjuda andra låtskrivare till Sverige och Norrbotten samt att deltagarna åker till
Artistkopplingar
Deltagarna kommer att kopplas ihop med artister för att få erfarenhet och kunskap av
att arbeta mer ”på uppdrag” av en extern part. Att arbeta på detta sätt är vanligt på en
högre nivå där artisterna ofta vill delta i processen, även om de inte skriver musiken.
Seminarier
Ett antal seminarier kommer att anordnas där samtliga deltagare i projektet deltar.
Dessa seminarier skall förmedla kunskap och inspiration.
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Arbetsgrupp
Projektet skall skapa en stark arbetsgrupp där deltagarna dels skriver låtar, dels
producerar demoinspelningar tydliga och professionella nog för internationella förlag,
artister och skivbolag
NÄTVERK
Deltagarna kommer genom en direktkoppling av projektledningen sammanföras med
nyckelpersoner i musikbranschen så som musikbolag, musikjuridiska personer samt
intresseorganisationer för musik. Detta både nationellt och internationellt. Genom att
träffa andra låtskrivare från andra länder skapas också större kontaktytor.
MARKNAD
Deltagarna kommer genom projektet att få en gräddfil in till marknaden dels genom de
utvecklingsaktiviteter som görs och också genom ett advisory board som kommer
kopplas till projektet. Denna gruppering kommer bestå av betydande aktörer från
musikbranschen och skall ge projektet stöd i form av kunskap och kontakter. Deltagarna
får genom detta en direktkontakt in till marknaden som är unik. Uppsidan för de
deltagande aktörerna i detta advisory board är att de får möjlighet, före alla andra, att
knyta åt sig deltagarna från projektet till sitt respektive musikbolag.

Samarbetspartners
Projektet kommer att knyta an nationella och internationella samarbetspartners inom
musikbranschen. Detta för att kunna genomföra de utförandeplanen samt aktiviteter
som är uppställda. Dessa är:
-

-

Musikhögskolan i Piteå som blir en viktig samarbetspartner vad gäller kunskap,
studios och kontaktytor.
Svenska förlag som kan förmedla nationella co-writers ex Universal, Peermusic,
Sony/ATV, Ten Songs, Mars Music.
Internationella förlag som kan förmedla artister och co-writers i andra länder ex
Universal, Peermusic, DHM, Ten Songs, Still Working Music m.fl.
Skivbolag som kan förmedla artister och band som deltagarna kan jobba med
Ex. Universal, Sony ATV, Warner Music och BMG.
Låtskrivare som t.ex: Tommy Lee James (One Direction, Celine Dion, Taylor Swift,
Tim McGraw), Christian Waltz (Veronica Maggio, Bo Kaspers Orkester), Femke
Weidema (Ten Things I Hate About You – TV Score), Niklas Jarl (Westlife, ESC),
Noonie Bao (Avici), Lisa Miskowsky
STIM, ASCAP och BMI (världens tre största rättighetsorganisationer för musik)

Dessa kontakter finns redan nu upparbetade i projektledningen och behöver endast
aktiveras vid projektstarten.

Transnationella samarbeten
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Projektet lägger stor vikt vid att skapa internationella kontakter och samarbeten för att
öppna upp en exportmarknad för deltagarna. De länder som projektet kommer arbeta
mot vad gäller samarbeten är Tyskland, England, Norge, USA och Frankrike, vilka är de
största marknaderna för svensk musikexport. Dessa samarbeten kommer framförallt
bestå i co-writings och förlagskontakter där både projektdeltagarna kommer resa ut till
andra marknader samt att projektet bjuder in internationella aktörer till Norrbotten.
Dessa transnationella kontakter finns till stor del redan upparbetade i projektledningen.

Aktivitetsplan
Aktivitet
Projektets start och slut
Upprättande av projektledning
och styrgrupp
Förfina och vidareutveckla
projektmodellen
Rekrytering och urval av
deltagare
Sammansättning av advisory
board
Uppstartsträff med samtliga
projektdeltagare
Seminarium
Individuellt anpassade
coashingaktiviteter
Individuellt anpassade co-writes
Seminarium
Seminarium
Delredovisning och
vidareutveckling av
projektmodellen
Seminarium
Seminarium
Avslutningsseminarium

Komprimerad beskrivning

Slutredovisning
4

Start
Slut
2014-04-15 2016-04-14
2014-04-15 2014-04-25
2014-04-26

2014-05-05

2014-05-06

2014-05-31

2014-05-10

2014-05-31

2014-06-01

2014-06-02

2014-06-15
2014-06-17

2014-06-16
2016-03-15

2014-06-17
2014-12-15
2015-03-01
2015-03-03

2016-03-15
2014-12-16
2015-03-02
2015-03-15

2015-05-15
2015-11-15
2016-03-15

2015-05-16
2015-11-16
2016-03-16

2016-04-01

2016-04-15

Framgångsfaktorer
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För att nå de uppställda projektmålen har följande framgångsfaktorer identifierats:
-

En noggrann urvalsprocess av deltagare av en kompetent urvalskommitté
Deltagare med hög ambition och rätt kunskap
Att få med ”rätt” aktörer till advisory board och coachning
Att få med samarbetsparners av hög dignitet, både nationellt och internationellt
En professionell projektledning

Jämställdhet
Musikbranschen är en traditionstyngd bransch där männen allt som oftast har rollen
som låtskrivare och producent. Detta vill vi ändra på genom att ha som mål att minst
30% av deltagarna i projektet ska vara kvinnor. Eftersom basvärdet i branschen i
princip är noll behöver projektet göra riktade insatser i rekryteringsprocessen av
deltagare för at nå denna målsättning. Vi kommer även arbeta för att anlita så många
kvinnliga coacher och seminarieledare som möjligt. Ambitionen är 25%. Vi vill vara
föregångare i denna fråga.

Särskiljning från ordinarie verksamhet
BD Pop skall verka för att stimulera musikbranschen i länet. Verksamheten bygger på
samproduktioner, inkubatorverksamhet, support och nätverksbyggande. BD
Songwriters är ett riktat spjutspetsprojekt för att lyfta Norrbottniska låtskrivare och
producenter mot en internationell marknad dit dörren står öppen på grund av nationens
senaste års framgångar. Detta är ett område som BD Pop inte arbetar med idag men vi
ser att detta sannolikt blir en ordinarie verksamhet efter projektets slut då modell,
process och kontaktnät byggts upp.

Uppföljning/ utvärdering
Projektet kommer att ha en löpande uppföljning med utvärderingspunkter varje kvartal
där projektet mäts mot uppställda mål genom deltagaruppföljning och uppnådda
resultat. Vid projektets slut kommer en större utvärdering göras som kommer
publiceras på projektägarens hemsida samt i tryckt form till finansiärer och
samarbetspartners.

Vad händer efter projektet slut
Efter projektets slut kommer det framarbetade resultatet och projektmodellen att
användas för att implementera projektets vidareutveckling i BD Pops ordinarier
verksamhet.

Budget
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Kostnader totalt
Lönekostnader
Externa tjänster
Materialkostnader
Reskostnader
Övriga kostnader

Summa
260000
920000
40000
740000
390000

Total projektkostnad SEK:

0

Finansiering totalt
Norrbottens Läns Landsting
Länsstyrelsen I Norrbotten
Sparbanken Nord/ Musikverket
BD Pop
Deltagaravgifter
Kommunfinansiering
Totalt:

Antal

Lönekostnader
Administration
Projektkoordinering

Antal

2350000

SEK

10
10

Summa
600000
600000
200 000
700000
5 000
50000
20000
200000
2350000

Kostnad

Summa
1
100000
1
160000
0
0
260000

Kostnad

Summa
700
770000
5 000
50000
100000
0
920000

1
1

Totalt:
Externa tjänster spec.
Projektledning, DO Music
Seminarieledare
Advisory board

Antal
1100
10
2

Totalt:

Materialkostnader spec.
Materialkostnader

Antal

Kostnad
Summa
2
20000
40000
0
40000

Antal

Kostnad
Summa
80 000
160000
20000
400000
20000
80000
20000
80000

Totalt:

Resekostnader spec.
Resa och logi projektorganisation
Resa och logi deltagare
Resa och logi advisory board
Resa och logi co-writes till BD,

2
20
4
4

8
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internationella
Resa och logi co-writes till BD, nationella
Totalt:

Övrigakostnader
Marknadsföring
Övriga kostnader
Studiokostnader
Musikkostnader ej musikhögskolan
Totalt:

4

Antal
2
2
120
1

5000

20000
740000

Kostnad
Summa
20 000
40000
10 000
20000
2 500
300000
30 000
30000
390000
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontor
et
2015-02-10
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Fair Living
Ärendenr 2015/51-86

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte bevilja ytterligare medel till
mässan Fair Living än de 100 tkr som tillväxtchefen beviljat.

Sammanfattning av ärendet
Meramedia, Märkvärdig och Luleå kommuns kulturförvaltning ansöker om
200 tkr till finansiering av boendemässan Fair Living som arrangeras 14-15
2015 i Luleå. Ambitionen är att locka 2 500 besökare från hela Norrbotten.
Mässan riktar sig bl.a. till nybyggare, befintliga husägare samt
inredningsintresserade.
Ärendet har behandlats i evenemangsrådet och tillväxtchefen har beslutat
anslå 100 tkr till mässan Fair Living. Tillväxtkontoret menar att inga
ytterligare medel ska anslås.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av Fair Living (bilaga)
Evenmangsrådets yttrande över ansökan om finansiering av Fair
Living

Håkan Wiklund
Handläggare
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1 (1)
Ärendenr
2015/51-86

ANSÖKAN TILL EVENEMANGSRÅDET:

14–15 MA RS
2015
E T T S A M A R B E T E M E L L A N M Ä R K V Ä R D I G , M E R A M E D I A O C H K U LT U R E N S H U S
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2015

14–15 MA RS
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Framtidens mässa
Luleå är inne i en spännande fas där befolkningskurvan pekar uppåt. Under 2013 passerade
kommunen 75 000 innevånare! Nu planeras det för 10 000 nya bostäder; allt för att göra plats
för de som vill flytta hit, men också för att skapa rörlighet bland de som väljer att stanna
kvar då olika skeden i livet kräver olika typer av boendeformer.
Industrin kring vårt boende växer sig allt starkare och inkluderar ett brett spann av branscher; allt från hustillverkare och företag inom inredningsdesign till bloggare, säkerhetsföretag, b
 anker och försäkringsbolag. Boendet är idag mer och mer kopplat till vårt personliga
varumärke. Intresset är stort och det engagerar alla på ett eller annat sätt; vissa mer dragna
till det estetiska och andra till modern teknik osv.
Luleå kommun är bra på att kommunicera sina visioner och man kan se en stor positiv
förändring i befolkningens syn på sin hemstad under de senare åren. Vi vill nu vara med och
bidra med intressant innehåll som känns rätt i tiden. Med Fair: Living skapar vi framtidens
mässa där företag från hela boende-kedjan finns representerade och besökarna känner att
de har hittat en mötesplats värd att återkomma till.
För att lyckas med detta krävs det att vi tänker utanför boxen vad gäller utställarytor,
mingelområden, restaurang, musik, teknik och föreläsare. Vi vill skapa en mässa på vårt vis.
En vi själva skulle vilja besöka. En mässa som sticker ut, kittlar och sätter Luleå på kartan.

Fair: Living – val av namn
Namnet Fair: Living syftar till framtidens syn på boende. I Fair leker vi med den dubbla
betydelsen av att vara just en mässa, men även rättvis; ett vitt begrepp som både kan
innefatta ett mer hållbart boende eller ett boende för alla. En tanke är här att skänka en del
av intäkterna från inträdet till en organisation som jobbar för hemlösa i Luleå.
Genom att använda oss av det engelska Living har vi inte begränsat oss till att bara
fokusera på just den fysiska bostaden. Istället vill vi bredda innehållet och ta med hela
boende-kedjan.

A N S Ö K A N FA I R : L I V I N G | S I D A 3 : 6
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Målgrupp
Vi riktar oss till kvinnor och män i hela Norrbotten:
• Nybyggare – de som står i startgroparna för att bygga nytt
• Husdrömmare – de som funderar på att bygga nytt hus eller köpa befintligt
• Befintliga husägare – de som har mer fokus på renovering/inredning
• Nytt boende – de som funderar på ny lägenhet (hyra eller köpa)
• Inredningsintresserade – de som är allmänt intresserade av inredning/trender
• Yrkesverksamma inom området – de som är intresserade av vad som händer
inom området/trender

Genomförandebeskrivning
Arrangörer:		

Meramedia, Märkvärdig och Kulturens Hus

Datum/lokal:		
			

Kulturens Hus bokat 14–15 mars 2015
Lördag: 10:00–17:00 Söndag: 11:00–6:00

Mässan pågår under två dagar, lördag och söndag, på Kulturens Hus i Luleå. Vi vill hitta
synergier mellan mässan, handel och inresande deltagare. Bland många idéer tänker vi oss
ett program med varierat utbud för de två dagarna, vilket ska leda till att besökarna kommer
tillbaka både lördag och söndag.

Ett urval av idéer:		

Övergripande hållbarhetstänk

			
			

Föreläsare som dragplåster och en
konferencier som håller ihop dagen

			Miniseminarium: Köpa-hus-skola
			
			

Samarbete med Filmpool Nord/Norrbottensteatern,
filmvisning i Lilla Salen för barn

			

Pop-Up Store med lokala entreprenörer

			

Vinn en timme med en arkitekt

			

Champagnebar med piano + sång

			DIY-hörna
			

Restaurang och fik med utbud enl. koncept

För att involvera handeln tänker vi oss att mässdeltagarna får ett häfte i samband med att
man betalar sin entréavgift. I detta häfte har vi ett antal specialanpassade erbjudanden från
butiker, hotell och restauranger i Luleå centrum som gäller under just denna helg.

A N S Ö K A N FA I R : L I V I N G | S I D A 4 : 6
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Kommunikation
Då vi riktar oss till allmänheten och är ute efter att locka många besökare från hela länet
måste vi gå ut brett samt jobba aktivt med sociala medier för att skapa ett snack kring
mässan (sprida inspiration, tävling på Instagram där man kan vinna biljetter osv.). Under det
första året ligger fokus på att ha ett lågt biljettpris för att locka besökare. Nyckelpersoner
kommer att bjudas in via en postal inbjudan tillsammans med fribiljetter.
Tanken är att vi ska inleda ett samarbete med en mediapartner som då går in med
annonsutrymme och ansvarar för en mässtidning (bilaga till deras ordinarie publikation).
Vi för en dialog kring detta med Norrbottens Media.

Tänkta kanaler:		

Egen webb

			Egen Facebook-sida
			Eget Instagram-konto
			Användare på Pinterest
			

Annonsering lokaltidningar i Norrbotten

			Utomhusreklam på skärmar
			

(Luleå Energi Arena/Kulturens Hus)

			

Nyhetsbrev via intressenter så som LNAB,

			

Visit Luleå och Kulturens Hus

			

Deltagande på Frukost med Luleå Näringsliv

			

Via utställarna (”Besök oss på Fair: Living i monter XX…”)

			

Flyers vid event och i butiker/restauranger

			Affischering

A N S Ö K A N FA I R : L I V I N G | S I D A 5 : 6
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Finansiering
För att göra detta projekt möjligt är vi tre aktörer som står bakom. Varje företag går in med
tjänster till ett värde av 200 000 kr exkl. moms. Meramedia ansvarar för projektledning och
webb, Märkvärdig står för produktion av allt grafiskt material och Kulturens Hus tillhanda
håller lokaler samt allt kopplat till det (personal, teknik osv.). Tillsammans delar vi på
uppdraget med införsäljning av monterplatser.
Intäkterna kommer främst från anmälningsavgifter och försäljning av monterplatser.
Vi kommer även jobba mycket med att sälja in synlighet på mässan i form av brandade
vattenflaskor, nyckelband, takeaway-muggar för kaffe/te, påsar och dekaler på golvet.
Allt enhetligt och ”Powered by Fair: Living”.
Vårt mål är att nå upp till 2 500 besökare under hela helgen, men vi förutsätter inte att
alla ska vara betalande. Biljettpriset kommer att hållas lågt på 50 kr inkl. moms för hela
helgen. Hälften av biljettintäkterna går till välgörenhet kopplat till hemlöshet.
Vi räknar inte med att göra någon vinst under det första året. Av erfarenhet vet vi hur
mycket jobb som krävs vid uppstarten av ett nytt event. Mycket fokus ligger på att bygga
upp varumärket Fair: Living och skapa ett bra innehåll på mässan. Genom att leverera hög
kvalitet år ett underlättas införsäljningsarbetet år två. Vi ser självklart detta som ett årligt
återkommande event här i Luleå.
Vår ambition är att attrahera besökare från hela Norrbotten och på så vis även bidra till
gästnätter för Luleås hotell och vandrarhem samt ökad försäljning i butiker och restauranger.
För att lyckas med detta krävs att vi kommunicerar brett i olika kanaler; bygger upp förväntningar
och inspirerar våra potentiella besökare. Fair: Living är framtidens mässa som visar på all den
kreativitet och framtidstro som bor i Luleå och Norrbotten.
Vi ansöker härmed om 200 000 kr exkl. moms till uppstarten av Fair: Living våren 2015
samt synlighet på de ytor som Luleå Kommun förfogar över.

Johanna Grimståhl

Therése Brun

Anna Jirstrand Sandlund

meramedia

Märkvärdig

Kulturens Hus

070-393 92 22

070-252 88 63

070-670 59 01

johanna@meramedia.se

therese@markvardig.se

anna.jirstrand.sandlund@lulea.se
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-02-10

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan finansiering till
Allsång på Hägnan
Ärendenr 2015/51-86

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte bevilja ytterligare medel än
de 50 tkr som tillväxtchefen beslutat anslå till Allsång på Hägnan.

Sammanfattning av ärendet
Friluftsmuseet Hägnan ansöker om 147 tkr till finansiering av Allsång på
Hägnan som arrangeras på Hägnan 22 juli 2015. Evenemanget har sedan 2010
arrangerats av Lions Gammelstad och Friluftsmuseet Hägnan en gång per
sommar. Allsångskvällarna har varit populära och nu vill Friluftsmuseet
utveckla konceptet för att göra evenemanget större och bättre. Evenemanget
beräknas kosta 402 500 kr. Förutom sökt bidrag från kommunen ska
finansieringen ske genom sponsorer och biljettintäkter.
Evenemangsrådet har behandlat ärendet och tillväxtchefen har beslutat anslå
50 tkr. Tillväxtkontoret föreslår att inga ytterligare medel anslås.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering till Allsång på Hägnan (bilaga)
Evenemangsrådets yttrande över Allsång på Hägnan

Håkan Wiklund
Handläggare
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Ärendenr
2015/51-86

Projektbeskrivning för Allsång på Hägnan
Projektägare: Friluftsmuseet Hägnan Gammelstad
Projektledare: Ann Lindblom Berg, museichef
Samarbetspartner: Lions Gammelstad kontaktperson Sten Stafström
Bakgrund
Friluftsmuseet Hägnan är ett natur- och kulturhistoriskt landsbygdsmuseum, ett levande
”förr i tiden” med byggnader från 1700-tal till 1900-tal, naturtroget placerade i en
kulturhistorisk miljö med anor från 1300-talet. Museet är en viktig arena för kulturell
verksamhet och samarbetar med andra organisationer och föreningar. I Gammelstad med
världsarvet och friluftsmuseet som helhet , har Luleå ett attraktivt besöksmål nationellt såväl
som internationellt, en viktig kugge i destination Luleå.
Besöksmålet är ett av länets största attraktioner, och erbjuder besökare aktiviteter,
evenemang och upplevelser året om.
Alltsedan 2010 har Lions Gammelstad och friluftsmuseet Hägnan anordnat allsång på
museet vid ett tillfälle per sommar. Följande artister har medverkat 2010-Kevin Borg,
Rockfolket. 2011- Bröderna Rognedal, Raj Raj band. 2012 -Östen med resten, Raj Raj band
2013-Lill-Babs, Golden generation. 2014- Roger Pontare, Raj Raj band. Allsångsledare har
varit en medlem från Lions.
Syfte
Eftersom allsångskvällarna blivit så omtyckta vill vi gärna utveckla konceptet, göra något
större och bättre. Med sådan kvalitet att man i Sverige pratar om allsångskvällar i Stockholm,
Göteborg och Luleå.
Mål
Vi vill gärna medverka till att öka attraktionskraften och sätta Luleå på kartan genom att
göra fler och större arrangemang i linje med program till Vision Luleå 2050.
För att möjliggöra detta måste projektet finansieras.
Budget
Utgifter:
Hyra av
Scen, ljud- ljusanläggning (tekniker)

40 000

mobila toaletter (4 st)

6 000

50

bänkar 100st

3 500

Vepor

8 000

Affischer, flyer, sångblad

10 000

Annonser

50 000

Stim

10 000

Gåva till artister

3 000

Fika till artister & volontärer

8 000

Transporter

4 000

Allsångsledare

60 000

Artister

120 000 ( Pontare kostade 34 000)

Husband+kör

20 000

Lions 50%av sponsorsumman

30 000

Hägnan 50% av sponsorsumman (hyra)

30 000

Summa

402 500

Intäkter
Sponsorer

60 000

Biljettförsäljning

195 000

Bidrag kommunen

147 500

Summa

402 500

Vi ansöker om att få 147 000 kr i bidrag för att arrangera Allsång i Luleå den 22 juli 2015.
Ann Lindblom Berg
0920-454866, 070-2996797
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Bergman

2015-01-30

1 (1)
Ärendenr
2014/1109-042

Ekonomikontorets yttrande över ansökan om medel till
flyktingverksamhet
Ärende nr 2014/1109-042

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 115 tkr till Röda Korsets
frivilliggrupp 2015
2. 2015 anvisas medel ur anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda
utgifter
3. Finansiering för 2016-2018 hanteras i Strategisk plan och budget (total
summa 345 tkr).

Sammanfattning av ärendet
En frivilliggrupp inom Röda korset som arbetar med flyktingsverksamhet har
inkommit med ansökan om 115 tkr per år för perioden 2015-2018. Kommunen
har tidigare tilldelat medel för samma flyktingverksamhet enligt beslut i
kommunfullmäktige 2012-10-29 §196 för år 2012-2014 med 150 tkr per år.
Sedan 2004 finns en frivilliggrupp inom Röda Korset i Luleå som heter
LAIF(Luleå Asyl-Invandring-Flykting) och består hösten 2014 av 8 personer.
LAIF har som uppdrag att hantera familjeåterföreningar, eftersök och
resebidrag samt medmänskligt bemötande. Varje år har gruppen c:a 100
möten med flyktingar och invandrare.

Beslutsunderlag
Ansökan om medel till flyktingverksamhet (bilaga)

David Bergman
Avdelningschef Budget och Redovisningsenheten

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Elisabeth Persson Ståhl

2015-02-16

1 (2)
Ärendenr
2015/150-04

Resultatutjämning av 2014 års över/underskott samt
reviderad investeringsplan 2015
Ärendenr 2015/150-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. utöka resultatutjämningsfonden med totalt 10 254 tkr enligt
ekonomikontorets förslag i bilaga 1,
2. ombudgetera 7 425 tkr till 2015 års driftbudget enligt
ekonomikontorets förslag i bilaga 1. Ombudgeteringen finansieras
genom att reducera anslaget för finansiella kostnader 2015 med samma
belopp,
3. revidering av investeringsplan 2015 fastställs med totalt
186 786 tkr enligt förslag i bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Nämnder/förvaltningar har lagt fram förslag till hantering av driftbudgetens
resultat i bokslut 2014 samt förslag till revidering av 2015 års investeringsplan.
Ekonomikontorets förslag till reglering mot resultatutjämningsfond uppgår
till 10 254 tkr, bilaga 1.
Ekonomikontorets förslag till ombudgeteringar uppgår till 7 425 tkr, bilaga 1
Av budgeterad investeringsvolym år 2014 på 895 249 tkr har 400 847 tkr inte
upparbetats under året. Revidering av 2015 års investeringsplan föreslås till
186 786 tkr.
Ombudgeteringen finansieras genom att reducera anslaget för finansiella
kostnader 2015 med 7 425 tkr, vilket är möjligt då 400 847 tkr av budgeterad
investeringsvolym 2014 inte har upparbetats under året, vilket ger lägre behov
av upplåning 2015.

Beslutsunderlag



Resultatutjämning av under- och överskott i driftbudget 2014
Revidering av investeringsplan 2015

Elisabeth Persson Ståhl
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
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Samtliga förvaltningar
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2 (2)
Ärendenr
2015/150-04

Bilaga 1

RESULTATUTJÄMNING AV ÖVER-/OCH UNDERSKOTT I DRIFTBUDGET 2014 tkr
Förslag till ombudgetering och överföring till resultatutjämningsfond (RUF)
RUF
2014-01

KS/Kommunledningsförvaltning
KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningstjänst
KS/BN/Stadsbyggnadskontor
KS/BN/Kollektivtrafik
Barn-och utbildningsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljönämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Kommunrevision
Konsumentnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

5 620
1 824
921
1 139
10 262
-837
2 083
285
-42 239
1 924
10
70
45
213

SUMMA NÄMND/FÖRV.

-18 680

Kommunbidrag 2014
exkl
projekt

154 493
95 386
49 558
30 720
83 173
1 590 406
190 773
102 365
9 794
1 480 759
209 616
2 306
2 410
3 564
7 259

Utfall
2014

153 390
92 319
49 458
23 030
80 705
1 585 749
189 891
97 365
8 843
1 475 435
210 069
2 269
2 715
2 315
7 103

Driftresultat
2014

OmÖverföring
budgetering
till RUF

1 103
3 067
100
7 690
2 468
4 657
882
5 000
951
5 324
-453
37
-305
1 249
156

3 345

31 926

7 425

-1 507
1 038
100

RUF 2014-12
enl EKT
förslag

4 113
2 862
1 021
1 139

Gräns för
RUF 3 %
av
kommunbidrag
+/+/+/+/-

4 485
2 862
1 487
922

ingen RUF

644
3 436

1
58

4 657
882
-103
9
5 324
55
37
-305
62
5

14 919
45
1 980
294
-36 915
1 979
47
-235
107
218

10 254

-8 426

+/- 47 712
+/- 5 723
+/- 3 071
+/294
+/- 44 971
+/- 6 288
+/69
+/72
+/107
+/218

Bilaga 1
Kommunbidrag
2014

KS/KLF exkl tillfällig RUF ITK

Utfall

Resultat

2014

2014

Förvaltn. förslag

EKT:s förslag

till:

till:

Ombudg

149 493

145 641

3 852

KS/KLF/KANSLI

27 605

28 052

-447

KS/KLF/EKONOMIKONTOR

34 248

34 348

-100

KS/KLF/UTVECKLINGSKONTOR exkl projektmedel

36 903

36 266

637

KS/KLF/KOMMUNIKATIONSKONTOR

12 875

13 083

-208

KS/KLF/PERSONALKONTOR

37 862

33 892

3 970

5 000

7 749

-2 749

3 345

RUF

Ombudg

507

3 345

RUF

507

varav

KS/KLF/IT-KONTOR
Tillfällig RUF pga av Nextgen

-2 014

-2014

Ombudgeteringar Pkt:
- Ej förbrukade projektmedel CEMR-deklaration

256

- Ej förbrukade projektmedel hälsofrämjande insatser

2 147

- Ej förbrukade projektmedel samh.byggn.processen

323

- Ej förbrukade statliga medel för företagshälsovård

229

- Ej förbrukade statliga medel för företagshälsovård

390
3 345

KS/ARBETSMARKNADSFÖRVALTNING

95 386

92 319

3 067

1 038

1038

KS/RÄDDNINGSTJÄNST

49 558

49 458

100

100

100

KS/BN/STADSBYGGNADSKONTOR

30 720

23 030

7 690

0

0

83 173

80 705

2 468

1 590 406 1 585 749

4 657

4 657

4 657

Ekt:s förslag innebär att RUF uppnår max 3% av
kommunbidraget

Ekt:s förslag innebär att RUF uppnår max 3% av föreg års
kommunbidrag

KS/KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafik omfattas ej av RUF

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

FRITIDSNÄMND

190 773

189 891

882

882

882

KULTURNÄMND

102 365

97 365

5 000

-103

-103

varav Ebeneser

3 000

-397

2 603

varav Dansens hus

3 000

-500

2 500
5 103

2
59

Bilaga 1
Kommunbidrag
2014

MILJÖNÄMND

9 794

Utfall

Resultat

2014

2014

Förvaltn. förslag

EKT:s förslag

till:

till:

Ombudg

8 843

951

644

RUF

Ombudg

9

644

RUF

9

Ombudgeteras:
- Anslag Åtgärdsprogram luft

140

- Anslag Inköp av ärendehanteringssystem

504
644

Ekt:s förslag innebär att RUF uppnår max 3% av
kommunbidraget
SOCIALNÄMND

TEKNISK NÄMND

1 480 759 1 475 435

209 616

210 069

5 324

-453

5 324

3 436

55

5 324

3 436

55

Resultatet kan härledas till följande områden:
Studentmoduler, ombudgeteras

3 436

Lokalbanken, avskrivs

-3 820

Biogas,avskrivs

-125

Övrigt, RUF

55

KOMMUNREVISION

2 306

2 269

37

37

37

KONSUMENTNÄMND

2 410

2 715

-305

-305

-305

3 564

2 315

1 249

62

62

7 259

7 103

156

5

5

7 425 10 254

7 425 10 254

Ekt:s förslag innebär att RUF överskrider max 3%

VALNÄMND
Ekt:s förslag innebär att RUF uppnår max 3% av
kommunbidraget
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ekt:s förslag innebär att RUF uppnår max 3% av
kommunbidraget

SUMMA

3
60

Bilaga 2

REVIDERING INVESTERINGSPLAN 2015
Tkr, netto resp års prisnivå
2014
NÄMND/FÖRVALTNING

2015

Utfall
Budget 2014 Över/under- Investeringsinvesteringsskott i
ram 2015
redovisning
investeringsenligt
2014
ram 2014
strategisk
plan

Omflyttning Nämndernas Nämndernas
pga omförslag till
förslag till
organisation ombudg. och reviderad ram
revidering
2015
2015

Verksamhetsinvesteringar
KS/Kommunledningsförvaltning

9 213

20 450

11 237

20 439

KS/Arbetsmarknadsförvaltning

266

700

434

1 000

KS/Räddningsnämnd/Räddningstjänst

388

4 217

3 829

8 600

-17 548

5 881

23 429

8 360

Barn-och utbildningsnämnd

31 884

41 400

9 516

Fritidsnämnd

27 174

63 959

Kulturnämnd

1 499

100

937

21 476
1 000

3 829

12 429

13 500

9 000

22 500

36 785

3 000

32 685

35 685

1 900

401

1 350

2 792

4 142

250

250

479

1 179

10 320

14 731

4 411

9 000

4 411

13 411

Ramanslag för investeringar i fastigheter och infrastruktur

431 206

741 761

310 555

546 677

7 560

132 653

686 890

varav Tekniska nämnden (2014)/Stadsbyggnadsnämnden (2015)

390 592

626 382

235 790

516 077

7 560

97 278

620 915

34 317

106 379

72 062

30 600

32 672

63 272

381

34 531

34 150

13 550

10 229

23 779

33 936

71 848

37 912

17 050

22 443

39 493

6 297

9 000

2 703

2 703

2 703

494 402

895 249

400 847

186 786

798 712

Stadsbyggnadskontoret (2014)

Miljönämnd (2014)/Miljö- och byggnadsnämnd (2015)
Socialnämnd

varav exploateringsverksamhet
därav exploateringsverksamhet arbetsplatsområden
därav exploateringsverksamhet bostadsområden
varav Utlastningshamn Malmporten
Summa nettoinvestering

1

61

-8 360

700

611 926

Bilaga 2

2014

SAMMANDRAG ARBETSPLATSOMRÅDEN
EXPLOATERINGSBUDGET

Storheden södra, södra delen
Teknikbyn
Storporsön
Porsölund
Kombiterminalen
Råneå sörsidan, etapp 1
Storhedens köpcentrum
Kallax företagsstad
Kallax Airport City
Tuvåkra industriområde
Arcus arbetsplatsområde
Bergnässkolan
Kulturbyn Kronan
Hertsöfältet
Dalbo
Sunderbyn
Skutviken
Svartön
Övriga områden
SUMMA ARBETSPLATSOMRÅDEN

2015

Utfall
Budget 2014 Över/under- Investeringsinvesteringsskott i
ram 2015
redovisning
investeringsenligt
2014
ram 2014
strategisk
plan

-1 050

-1 050

167

2 278

2 111

323

32 800

32 477

-2 500

Omflyttning Nämndernas Nämndernas
pga omförslag till
förslag till
organisation ombudg. och reviderad ram
revidering
2015
2015

-2 925

-5 425

7 600

7 600

450

450

50

50

638

-69

-707

-69

-69

1 299

4 801

3 502

3 502

3 502

-1 775

-5 038

-3 263

599

-651

100

100

100

100

-444

-1 643

-1 199

-1 500

567

-933

190

222

32
300

300

100

-200

-100

-1 250

400

400

-200

-200

245

500

255

6 000

343

6 343

224

400

176

12 000

362

12 362

-486

580

1 066

700

381

34 531

34 150

13 550

2

62

700
10 229

23 779

Bilaga 2

2014

SAMMANDRAG BOSTADSOMRÅDEN
EXPLOATERINGSBUDGET

Björkskatan omr 7
Hällbacken etapp 1 o 2
Hällbacken etapp 3
Hällbacken etapp 4
Hällbacken etapp 5
Leide
Bergviken äldreboende mm
Kv Fågeln Södra hamn
Kronan
Kronan delprojekt Lulsundsberget
Kronan delprojekt Kronanbacken
Östra kronan etapp 3
Kronan exploatering
Stadsviken
Munkebergs Strand
Hertsöheden
Ingridshem
Antnäs etapp 2
Lergärdan
Ektjärn
Bränslan
Sunderbyn Skräddarsvägen
Klintbacken studentbostäder
Kuststad
Övriga områden
SUMMA BOSTADSOMRÅDEN

2015

Utfall
Budget 2014 Över/under- Investeringsinvesteringsskott i
ram 2015
redovisning
investeringsenligt
2014
ram 2014
strategisk
plan

Omflyttning Nämndernas Nämndernas
pga omförslag till
förslag till
organisation ombudg. och reviderad ram
revidering
2015
2015

-1 600

-1 600

6 278

-4 374

-10 652

4 100

-1 558

2 542

28 504

45 898

17 394

-7 900

7 010

-890

119

531

412

7 600

-2 148

5 452

2 256

8 491

6 235

3 900

3 562

7 462

613

4 176

3 563

5 163

5 163

200

200

200

200

82

1 681

1 599

1 599

1 599

265

4 458

4 193

4 000

4 193

8 193

-390

2 200

2 590

150

-2 904

-2 754

66

500

434

334

334

1 238

3 500

2 262

3 200

2 324

5 524

388

1 700

1 312

1 000

1 312

2 312

200

200

201

201

201

201

-583

2 010

2 593

2 260

2 710

228

355

127

106

106

22

22

-2 526

582

581

581

-3 108

450

-2 020

2 625

4 645

2 150

208

2 358

33 936

71 848

37 912

17 050

22 443

39 493

3
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LULEÅ KOMMUN
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2015-02-16

1 (1)
Ärendenr
2015/196-00

Förslag till komplettering av ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda
Ärendenr 2015/196-00

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till komplettering av regelverk
avseende ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Luleå kommun enligt
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 274 fastställa nytt
arvodesreglemente för mandatperioden 2015-2018.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår två
kompletteringar/ändringar av dokumentet
1. under § 1tredje stycket:
”För ordföranden i kommunfullmäktige, fritidsnämnden och
kulturnämnden gäller 2 och 3 §§ utom vid sammanträden i den egna
nämnden eller för uppdrag som har ett direkt samband med ordförande
resp vice ordförandeuppdraget, 4 §, 5 §, 7 §, 10 §, 11-15 §§”.
2. Under § 1 femte stycket:
”Ordföranden förtroendevalda som erhåller deltidsersättning (begränsat
årsarvode enligt § 9) har rätt till förlorad arbetsinkomst (enligt § 3) utom
vid sammanträde i den egna nämnden eller för uppdrag som har ett direkt
samband med ordförandeuppdraget.”
Med ovanstående tillägg under punkten 1 blir hanteringen stringent vad
gäller årsarvoderade ordföringar och vice ordföringar som har ett begränsat
årsarvode (omfattning 40 % av heltid). Punkten två innebär att vice
ordförande har rätt till förlorad arbetsinkomst vid sammanträde i den egna
nämnden.

Beslutsunderlag
Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Luleå kommun (bilaga)
Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
kansliet
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