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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-09-28

 
2018/1289-2.4.0.1

Elin Hallstensson

Information gällande redovisning av strategiska 
utvecklingsinsatser 2018
Ärendenr 2018/1289-2.4.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar om strategiska utvecklingsinsatser 
för 2018.

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli

3



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2018-10-05

 
2018/1328-1.2.3.1

Elin Hallstensson

Information om hur unga upplever Luleå
Ärendenr 2018/1328-1.2.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar arbetsutskottet om ungas syn på Luleå 
som bostadsort. 

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-18

 

2018/764-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-10-22
Ärendenr 2018/764-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Gröna städer
2018-10-02

Hid.nr 2018.7287
Rikskonferens Grön stad 2018 - Hur förverkligar vi 
hållbarhetsarbetet i en ny mandatperiod, 
rikskonferens i Stockholm den 27 november 2018
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-10-01

 
2018/311-1.5.2.1

Elin Hallstensson

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om feriejobb 
på skärgårdsöarna
Ärendenr 2018/311-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Luleå kommun anställer 
feriearbetare för att röja bort sly och ogräs på skärgårdsöarna. 

Kommunfullmäktige har 2018-03-26 § 95 beslutat att medborgarförslaget får 
ställas och överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från fritidsnämnden 
och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Fritidsnämndens yttrande
Fritidsnämnden konstaterar att öarna i Luleå Skärgård i huvudsak inte är 
kommunalt ägda. Vid de öar som kommunen äger eller arrenderar och 
bedriver verksamhet så sker slyröjning regelbundet. Fritidsnämnden saknar i 
dagsläget resurser för ett utökat åtagande i skärgården.

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningen hänvisar till att Luleå kommun idag har en 
feriejobbsgaranti för minderåriga skolelever som erbjuds från sista året i 
grundskolan samt de två första åren på gymnasiet.

Förslaget som ligger innebär till stor del arbete relativt långt ute i skärgården. 
Förutom att det i sig medför en riskbild, saknas det idag på arbetsmarknads-
förvaltningen grundläggande förutsättningar för att göra sådan satsning 
effektiv och säker. Arbetsmarknadsförvaltningen saknar idag: nautisk 
kompetens samt kompetens för persontransport på vatten, lämplig farkost 
samt handledarresurser med särskilda kunskaper om skärgården. 

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-10-01

 
2018/311-1.5.2.1

Elin Hallstensson

Med hänvisning till fritidsnämnden och arbetsmarknadsförvaltningens 
resonemang föreslår kommunledingsförvaltningen kommunstyrelsen besluta 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslaget, KLF Hid: 2018.2444
 Fritidsnämndens protokoll 2018-09-26 § 103, KLF Hid: 2018.7277
 Arbetsmarknadsförvaltningens beslutsförslag, KLF Hid: 2018.7394

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Förslagsställaren
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2018-09-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 103

Medborgarförslag gällande feriejobb på skärgårdsöarna
Ärendenr 2018/76-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget att Luleå kommun 
anställer feriearbetare för att röja bort sly och ogräs på skärgårdsöar.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Luleå kommun anställer 
feriearbetare för att röja bort sly och ogräs på skärgårdsöarna. 

Fritidsförvaltningen konstaterar att öarna i Luleå Skärgård i huvudsak inte är 
kommunalt ägda. Vid de öar som kommunen äger eller arrenderar och 
bedriver verksamhet så sker slyröjning regelbundet.
Fritidsförvaltningen saknar i dagsläget resurser för ett utökat åtagande i 
skärgården.
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att avslå medborgarförslaget.

Jämställdhetsanalys
Nämndens jämställdhetsmål

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha tillgång till våra verksamheter och
anläggningar på likvärdiga villkor

☐ Beslutsförslaget är i linje med fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget bidrar inte till fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget har ingen relevans för fritidsnämndens mål för jämställdhet
☒ Går inte att bedöma.

 

8



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2018-09-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Tf förvaltningschef Ove Forsberg föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner 
att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag, KLF Hid. 2018.2444

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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 LULEÅ KOMMUN   Ärendenr 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsavdelningen 2018-09-26

Svar till medborgarförslag gällande feriejobb på 
skärgårdsöarna

Ärendenummer KLF 2018/311-1.5.2.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) föreslår att förslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Luleå kommun anställer 
feriearbetare för att röja bort sly och ogräs på skärgårdsöarna.

Luleå kommun har idag en feriejobbsgaranti för minderåriga skolelever som 
erbjuds från sista året i grundskolan samt de två första åren på gymnasiet.

Förslaget som ligger innebär till stor del arbete relativt långt ute i skärgården. 
Förutom att det i sig medför en riskbild så saknas på AMF idag 
grundläggande förutsättningar för att göra sådan satsning effektivt och 
säkert. 
Förvaltningen saknar idag 

 Nautisk kompetens samt kompetens för persontransport på vatten
 Lämplig farkost
 Handledarresurser med särskilda kunskaper om skärgården

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid. 2018.2444

 

Peter Danell
Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-09-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 76

Medborgarförslag  om att göra torget i Gammelstad till 
bilfri zon
Ärendenr 2018/100-1.5.2.1

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgar-
förslaget med hänvisning till att målsättningarna i förslaget följs via 
förvaltningsplanen för världsarvet dock med undantag för den del som 
handlar om bilfri zon som stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få utreda 
vidare.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Kyrktorget och Gamla 
Hamngatan i världsarvet Gammelstads kyrkstad ska göras till bilfri zon. 
Medborgarförslaget innehåller också förslag kring gatubeläggning, möblering, 
utsmyckning och aktiviteter på torget. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 119 att medborgarförslaget får 
ställas och överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kansliet har sedan översänt medborgarförslaget till kulturnämnden för 
beredning av yttrandet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen. 

Kulturförvaltningen, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, föreslår 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med undantag för delarna 
som handlar om bilfri zon vilken föreslås utredas vidare av 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Motiveringen är att gatubeläggning, möblering och utsmyckning i nämnda 
delar är medvetet valda och följer målsättningarna i förvaltningsplanen för 
världsarvet (Kommunfullmäktige 2015-11-23 § 239). De aktiviteter som 
föreslås är redan idag möjliga för företag, föreningar och privata aktörer att 
söka tillstånd och upplåtelse för hos polismyndigheten och Luleå kommun. 
Med anledning av pågående trafik- och gatuöversyn och de målsättningar 
som finns i förvaltningsplanen för världsarvet är det däremot motiverat att 
utreda bilfri zon.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-09-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren önskar att Gamla Hamngatan och Kyrkstorget blir bilfri zon. 
Redan 2017 tog stadsbyggnadsförvaltningen steg i den riktningen när 
möbleringen ändrades på torget i syfte att göra platsen utanför Visitor Centre 
tryggare och trevligare för fotgängare. Utvärderingen av den insatsen var 
mycket positiv och samma möblering har återkommit sommarmånaderna 
innevarande år. Med anledning av att Trafikverket och kommunen ser över 
trafik- och gatusituationen för andra delar i världsarvsområdet är det 
motiverat att utreda bilfria, alternativt trafikbegränsande, lösningar för 
Kyrktorget och Gamla Hamngatan.

Medborgarförslaget innehåller också önskemål om en kullerstensgata, bänkar, 
bord och blomster på torget. Idag finns bänkar på torget under den snöfria 
perioden. De kommer från och med hösten 2018/2019 i vissa delar att behållas 
även vintertid. Bänkar, blomsterkärl och blomster är noggrant utvalt utifrån 
de målsättningar som finns i förvaltningsplanen för världsarvet i syfte att vara 
anpassade till den unika kulturmiljön. Det gäller även gatubeläggningen som 
enligt detaljplanen för området ska vara av den typ den är idag. 
Stadsbyggnadsförvaltningen ser över möbleringen för den intilliggande 
parken norr om kyrkan och där kan det vara lämpligt med bord till bänkarna.

Förslaget listar också olika exempel på aktiviteter som skulle gå att ordna på 
torget. Kyrktorget kan redan idag nyttjas för torghandel, försäljning, loppis 
och andra aktiviteter. Företag, föreningar och privatpersoner kan hyra de tre 
saluplatser som finns till förfogande eller söka tillstånd och upplåtelse via 
polismyndigheten och Luleå kommun. 

Utmed Gamla Hamngatan vill förslagsställaren se norrländska blomster. 
Grönytorna utmed Gamla Hamngatan förvaltas av Nederluleå församling.

Avslutningsvis innehåller medborgarförslaget förslag på en utställning om 
Luleå gamla stad och kyrkstaden. Kulturförvaltningen, med ansvarar för 
förmedling av världsarvet, prioriterar inte utställning på torget eftersom det 
finns utställningsverksamhet i direkt anslutning inne i Visitor Centre. 
Utomhusutställning om Gammelstad och världsarv har visats på andra 
platser, Storgatan och Södra hamnen i Luleå. Den digitala VR upplevelsen 
Anno 1500 som producerades 2016 är inte automatiserad och kräver 
bemanning. Driftkostnaden bedöms inte stå i proportion till hur många som 
får tillgång till upplevelsen. Anno 1500 kommer även fortsättningsvis att visas 
vid valda tillfällen, i eller utanför världsarvsområdet.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-09-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Sara Vintén redogör för ärendet. 
Eva Hedesand Lundqvist (S) yrkar bifall. 

Beslutsgång
Ordförande ställer kulturförvaltningens förslag under proposition och finner 
att kulturnämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad (KF 2015-11-23 § 239)

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, ärendenummer 2018/446-1521
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-09-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 77

Luleå kommun fristad för förföljda kulturutövare
Ärendenr 2018/135-3.6.0.3

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige tillskjuta 500 tkr 
årligen till kulturnämndens budgetram från och med 2020 för att permanenta 
Luleå kommun som fristad för förföljda kulturutövare.

Sammanfattning av ärendet
En fristad är en stad, kommun eller region som erbjuder sig att ge skydd, 
boende och arbetsmöjligheter åt en förföljd kulturutövare som inte kan 
verka i sitt hemland. I Sverige finns det 24 fristäder, varav fem i norra 
Sverige: Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Fristadsprogrammet 
administreras av ICORN med stöd av Statens Kulturråd och Migrationsverket. 
I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta 
arbeta med sitt yrke i trygghet. Luleå kommun som bjuder in, lovar att stå för 
försörjningen och bostaden under de två åren. Till gruppen konstnärer räknas 
journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter 
och konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför 
behöver en fristad.

Sammanträdet
Roger Stenberg redogör för ärendet. 

Beslutsgång
Ordförande ställer kulturförvaltningens förslag till beslut under proposition 
och finner att kulturnämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Peo Rask, kommunfullmäktiges protokoll 2014-

12-15 § 251
 Kulturnämndens protokoll 2016-02-25 § 21. KULT Hid: 2016.297
 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-08-29 § 179. KLF Hid: 2016.4749
 Information Luleå kommun fristad åt förföljd kulturutövare. Did: 

371335

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

16



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-08

 
2018/1363-2.6.1.5

Ewa Andersson Hjälte

Förslag till beslut gällande förvärv av fastigheten Hertsön 
10:1 
Ärendenr 2018/1363-2.6.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om förvärv av 

fastigheten Hertsön 10:1, med undantag av två områden, i enlighet 
med upprättat förslag till avtal

2. Uppdra till chefen för kvalitet & samhällsutveckling att underteckna 
avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Hertsön 10:1 har en areal på drygt 100 hektar och består av flera 
skiften belägna på Hertsön och Hertsölandet. Två skiften ligger som enklaver 
med Ormberget-Hertsölandets naturreservat runt om och två skiften ligger i 
anslutning till det framtida verksamhetsområdet Hertsöfältet. Förhandlingar 
om förvärv av fastigheten har förts med fastighetsägarna under lång tid. 

Förslag till avtal har träffats med fastighetsägarna. Avtalet innebär att 
kommunen förvärvar hela fastigheten Hertsön 10:1 med undantag av två 
områden. De undantagna områdena är dels en bebyggd fritidstomt dels ett 
område om ca 800 kvm som avses överföras genom fastighetsreglering till 
Hertsön 10:6. Avtalet innebär att kommunen betalar 4,4 miljoner kronor i 
köpeskilling för den överlåtna egendomen.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna förvärv av fastigheten Hertsön 10:1, med undantag av två områden, 
i enlighet med bifogat avtal och att uppdra till chefen för kvalitet & 
samhällsutveckling att underteckna avtalet.

Beslutsunderlag
 Avtal avseende Hertsön 10:1, med undantag av två områden

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN KÖPEAVTAL 

Mellan Luleå kommun (kommw1en) och  
     

     
 har följande avtal träffats: 

Säljarna överlåter och försäljer till kommunen fastigheten Hertsön 10:1 i

Luleå kommun dels med undantag av en tomtplats bebyggd med ett 

fritidshus i enlighet med streckmarkering på karta, bilaga 1, dels med 

undantag av ett markområde i enlighet med streckmarkering på karta, 

bilaga 2. 

I köpeskilling, vilken ska betalas senast på tillträdesdagen, ska kommunen 
erlägga FYRAMILJONERFYRAHUNDRATUSEN (4 400 000:-) KRONOR. 
Köpeskillingen fördelas på säljarna med en tredjedel var. 

Tillträde ska ske 2018-11-01.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och fri från penninginteckningar. 
Säljaren garanterar att fastigheten inte besväras av några oinskrivna rättig
heter eller av sökt eller beviljad inskrivning eller anteckning. 

På ett av de områden som överlåts finns en mast och teknikbod tillhöriga 
Telia. Någon upplåtelsehandling har inte återfunnits. Efter tillträdesdagen 
kommer kommunen att ta kontakt med Telia angående upplåtelsen. 

Säljarna förbinder sig att inte avverka eller försälja skog på fastigheten efter 
detta avtals undertecknande och garanterar att inga upplåtna avverknings
rätter finns på fastigheten. 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten ska betalas av säljarna i den 
mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter 
av kommunen. Motsvarande ska gälla beträffande inkomster från fastigheten. 

Kommunen ska snarast möjligt ansöka om lantmäteriförrättning för att 
överföra fastigheten till en eller flera närliggande kommunala fastigheter. 
Förrättningskostnaderna för denna åtgärd ska betalas av kommunen. 

Beträffande den w1dantagna tomtplatsen i enlighet med bilaga 1 pågår 
lantmäteriförräth1iI1g ( dnr BD 18337). Återstående, ej fakturerade, 
förrättningskosh1ader för att slutföra avstyckningen av den bebyggda 
tomtplatsen ska betalas av säljarna. Återstående, ej fakturerade, 
förrättnmgskosh1ader för återkallelse av övriga i ärendet ansökta åtgärder 
ska betalas av kommunen. 

Luleå kommun medger att erforderliga servitut för pir, båtplats och 
avloppsanläggning bildas i samband med avstyckningen av den undantagna 
tomtplatsen enligt bilaga 1. 
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Förändring av rådsstruktur
Ärendenr 2018/1370-1.3.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att föreningar som fångar upp frågor 

som rör utrikesfödda, pensionärer, boende på landsbygd respektive 
personer med funktionsnedsättning ska ges utrymme i varsitt 
kommunalt råd. 

2. De kommunala rådens syfte ska vara dialog och ömsesidigt 
informationsutbyte mellan kommunen och målgruppens 
organisationer.

3. Respektive råd ska styras av en arbetsordning fastställd av 
kommunstyrelsen.

4. Anta gemensamma principer för kommunala råd. 
5. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

med berörda förvaltningar utarbeta förslag till arbetsordningar för 
respektive råd.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2018 genomfördes en utvärdering av de råd inom kommunen 
som har ett övergripande syftet att skapa forum för samråd och ömsesidig 
information mellan målgruppernas organisationer, kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder. De organ som avsågs var invandrarrådet, pensionärs-
rådet, tillgänglighetsrådet samt landsbygdskommittén.

Utifrån det resultat som presenterades i utvärderingen ser staben för kvalitet 
& samhällsutveckling ett behov av att utveckla dialogen med olika 
målgrupper. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att råden ska styras och 
organiseras på ett enhetligt sätt och att samtliga råd knyts till kommun-
styrelsen. Syftet med råden föreslås vara dialog och ömsesidigt informations-
utbyte. En huvudsaklig uppgift för varje råd är utarbeta teman inför ett 
årligen återkommande storforum där även personer ur målgruppen som inte 
är föreningsansluta välkomnas att delta.

Beskrivning av ärendet
Uppdraget som gavs till utvärderaren var att finna svar på: 

 Hur ändamålsenliga är respektive råd för att föra dialog och ge 
representanterna möjlighet till inflytande?

 I vilken omfattning ges målgruppen, utöver vald representant, 
möjlighet till delaktighet?
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 Förslag på modifierad/annan struktur som ytterligare stimulerar till 
delaktighet och ökar möjligheten för fler att föra fram sina synpunkter.

Utvärderingen genomfördes genom en enkätundersökning, intervjuer samt 
dokumentstudier. Enkäten (med fyra påminnelser) skickades ut till samtliga 
ordinarie ledamöter i de fyra råden.  Rådsordföranden, tjänstemän, ett urval 
av ledamöter inom respektive råd samt representanter från föreningar utan 
plats i något råd intervjuades. Totalt genomfördes 19 intervjuer. 

I utredningen framkom att råden har en viktig funktion att fylla då:
 Målgruppernas sakkunskaper behövs för att säkerställa demokratisk 

jämlikhet och inkludering.
 Dialogen bidrar till en ökad förståelse för målgruppernas behov.
 Råden utgör en kanal för nyttig opinionsbildning.

Utvärderingen visar dock att det finns en variation mellan råden vad gäller 
förutsättningarna för dialog samt möjligheter till inflytande. Det framgick 
även att målgrupperna, utöver representanten i rådet, har begränsade 
möjligheter till inflytande. 

Utvärderingen pekade vidare på att förutsättningarna för de förtroendevalda 
också är svår då rollerna i råd respektive nämnd kan krocka. Det uppfattas 
även som problematiskt att uppdraget som politiker i rådet är otydligt. 

Utifrån det resultat som presenteras i utvärderingen ser staben för kvalitet & 
samhällsutveckling ett behov av att utveckla dialogen med olika målgrupper. 
Utgångspunkten för hur strukturen ska byggas är att den ska främja dialog 
och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och målgrupperna. 
Strukturen ska följa enhetliga principer och respektive råd ska styras av en 
arbetsordning fastställd av fullmäktige. Samtliga råd ska nå samma 
beslutsnivå, vilket konkret innebär att råden bemannas med ledamöter från 
kommunstyrelsen.

För att säkerställa att även individer som tillhör målgruppen, men inte är 
föreningsanslutna, ska ges möjlighet till dialog med kommunstyrelsens 
politiker ska respektive råd anordna ett öppet storforum varje år. 

Staben för kvalitet & samhällsutveckling föreslår att följande kommunala råd 
ska följa ovan nämnda struktur:

 Tillgänglighetsrådet
 Invandrarrådet
 Pensionärsrådet
 Landsbygdsrådet 

23



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-09

 
2018/1370-1.3.2.1

Anna Lindh Wikblad

När det gäller dialogen med unga anser kvalitet & samhällsutveckling att den 
bör kanaliseras via kultur- och fritidsförvaltningens nya mötesplats för unga 
(”Ungdomens Hus”) genom en palett av olika metoder och mötesformer. 

Gemensamma principer för kommunala råd
I syfte att stärka ändamålsenligheten och utveckla dialogen ska följande 
principer gälla för samtliga kommunala råd:

 Ändamålet med samtliga råd är att främja dialog och ömsesidigt 
informationsutbyte mellan Luleå kommun och representerade 
föreningar.

 Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive råds 
sakområde följas och redovisas på sammanträdena.

 Respektive råd sammanträder vid två tillfällen per år och arrangerar 
årligen ett storforum där samtliga ur målgruppen bjuds in.  

 En huvudsaklig uppgift för varje råd är att i dialog ta fram teman inför 
storforum. Kommundirektör säkerställer att resurser ställs till 
förfogande för att organisera arrangemanget.

 Råden styrs av en arbetsordning fastställd av kommunstyrelsen.
 Råden inte ska fungera som remissinstans.
 Till respektive råd ska: 

o kommunstyrelsen inom sig utse ordförande, vice ordförande 
samt en ersättare 

o organisationer eller föreningar för målgruppen utse fem till sju 
representanter 

o kommundirektören utse en tjänsteperson som sekreterare för 
att administrera och protokollföra rådens sammanträden.

För att på mer detaljerad nivå styra rådens verksamhet behöver förvaltningen 
utarbeta tydliga arbetsordningar. Detta arbete ska inledas direkt efter 
fullmäktiges beslut och bör ledas av staben för kvalitet & samhällsutveckling i 
samverkan med berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag
 Rådens delaktighet och inflytande, En utvärdering av Luleås 

kommunala råd och kommitté, KLF Hid: 2018.7633

Anna Lindh Wikblad
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
Tillgänglighetsrådet
Invandrarrådet
Pensionärsrådet
Landsbygdskommittén 
Staben för kvalitet & samhällsutveckling
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Kommunledningsförvaltningens kansli
Ekonomikontoret
Arbetsmarknadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Sammanfattning 

Implement Consulting Group har på uppdrag av Luleå kommun genomfört en 

utvärdering av Invandrarrådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och 

Landsbygdskommittén. Resultatet av utvärderingen sammanfattas i den här rapporten.  

Vi tolkar resultatet som i grunden positivt, råden fungerar i allt väsentligt på ett 

ändamålsenligt sätt, samtidigt som det finns ett antal utvecklingsområden att arbeta 

vidare med. 

Vi ser en variation mellan råden vad gäller förutsättningarna för dialog och rådens 

medlemmars möjligheter till inflytande. Vidare ges målgrupperna utöver representanten i 

rådet begränsad möjlighet till inflytande. 

Utifrån resultatet rekommenderar vi ett antal förändringar: 

• Säkerställ att det finns regler för hur samtliga råd väljer föreningsrepresentanter 

för att öka demokratisk jämlikhet. 

• Överväg värdet av att ställa krav på hur råden väljer sina representanter i syfte 

att öka inkludering av grupper som deltar i mindre utsträckning.  

• Säkerställ att kommunens representanter i rådet har relevanta roller och 

kompetenser för att kunna bidra till rådets uppdrag. 

• Säkerställ hög närvaro på råden genom starkare krav på närvaro. 

• Ställ krav på formerna för rådets arbetssätt för att råden ska bli framgångsrika i 

deras uppdrag: samtliga råd bör arbeta med plan och uppföljning.  

• Se till att rådets dokumentation och webbplats är uppdaterade för att skapa 

tillgänglighet och transparens. 

• Se till att partiföreträdare tar ett mer aktivt ansvar för information och 

återrapportering till rådet i enlighet med rådets uppdrag. 

• Stärk rådens roll som remissinstans genom att harmonisera reglementen och 

göra rådens uppdrag känt i nämndernas arbete. 

• Säkerställ erforderligt handläggningsstöd från kommunen och se över 

möjligheterna att aktivera föreningsrepresentanter i handläggningen. 

• Se till att föreningsrepresentanterna får utbildning i kommunens verksamhet 

och beredningsprocess för att stötta en ömsesidig förståelse för varandras roller 

och uppdrag. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Implement Consulting Group har på uppdrag av Luleå kommun genomfört en 

utvärdering av Invandrarrådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och 

Landsbygdskommittén. 

Politik och förvaltning i Luleå kommun har en lång tradition av att på olika sätt föra dialog 

med medborgare, intresseorganisationer och brukare. Sedan 2015 finns även en 

fastställd strategi och tydliga riktlinjer för hur medborgardialoger ska genomföras. 

Fullmäktige har genom åren inrättat ett invandrarråd, ett pensionärsråd, ett 

tillgänglighetsråd, en landsbygdskommitté, en nordkalottkommitté samt ett trygghets- 

och folkhälsoråd. Denna utvärdering fokuserar på de råd där det övergripande syftet är 

att skapa ett forum för samråd och ömsesidig information mellan målgruppernas 

organisationer, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. De organ som avses är 

Invandrarrådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet samt Landsbygdskommittén. Varje 

råd har ett fastställt reglemente/riktlinjer som anger hur arbetet ska bedrivas.  

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar besvaras av rapporten. 

1. Hur ändamålsenliga är respektive råd för att föra dialog och ge 

representanterna möjlighet till inflytande? 

2. I vilken omfattning ges målgruppen, utöver vald representant, möjlighet till 

delaktighet? 

Utvärderingen ger även förslag på hur en modifierad struktur i syfte att ytterligare 

stimulera till delaktighet och öka möjligheten för fler att föra fram sina synpunkter skulle 

kunna se ut. 

1.3 Utgångspunkt och avgränsningar 

Rådens verksamhet regleras av respektive råds reglemente/riktlinjer som på olika sätt 

styr respektive råds syfte, arbetsuppgifter, arbetssätt och sammansättning. Dessa 

regelverk sätter ramarna för rådens möjligheter att föra dialog och ge representanterna 

möjlighet till inflytande över kommunala beslut. Även andra faktorer som inte regleras av 

reglementena påverkar möjligheter till dialog och inflytande i råden, det handlar om 

exempelvis politikers intresse, föreningsmedlemmars intresse, möjlighet till stöd i 

beredningen av ärenden, resurser m.m. 

Den här utvärderingens referenspunkt, dvs. utgångspunkt för vad vi utvärderar mot, är i 

första hand rådens reglementen/riktlinjer. Dessa är den primära referenspunkten för att 

svara på frågeställningarna. Vi ställer även reglementena/riktlinjerna mot kommunens 

strategi för medborgardialog utifrån huruvida reglementena ligger i linje med den. 

För att kunna föreslå förändringar i strukturen för råden kommer vi utgå från resultatet av 

frågeställningarna och använda oss av bästa praxis inom området – som grundar sig i 

SKL:s rekommendationer, statliga utredningar och forskning om demokratisk delaktighet 

och inflytande.  
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1.3.1 Definitioner 

Vi har i den här rapporten valt att använda termerna partiföreträdare och 

föreningsrepresentanter. Med partiföreträdare menar vi rådsledamöter som är invalda i 

rådet utifrån sin roll som kommunpolitiker, om inget annat uttryckligen framgår. Med 

föreningsrepresentanter menar vi, om inget annat framgår, rådsledamöter som är valda 

utifrån sin roll som medlem av förening. Landsbygdskommittén utgör också ett råd när vi 

använder begreppet råd i generell bemärkelse. När vi använder termen nämnd syftar vi 

även på kommunstyrelsen om inget annat framgår. 

1.4 Metod 

Utvärderingen har genomförts genom en enkätundersökning, intervjuer och 

dokumentstudier. 

Enkätundersökningen skickades ut till samtliga ordinarie ledamöter i de fyra råden (ej 

ersättare) 2018-04-04, med totalt fyra efterföljande påminnelser. 31 personer, 

motsvarande 55 procent besvarade enkäten. 

Intervjuer har genomförts med ordföranden i respektive råd, tjänstemän och ett urval av 

ledamöter inom respektive råd och föreningar utan plats i råden. Totalt har 19 personer 

intervjuats. 

Respektive råds reglemente/riktlinje, protokoll och, i förekommande fall, 

verksamhetsberättelse har granskats. 

2. Möjligheter till delaktighet och inflytande i 
råden 

 

I detta kapitel redovisar vi våra iakttagelser, analys och svar på 

frågeställningarna, för respektive råd: 

1. Hur ändamålsenliga är respektive råd för att föra dialog och ge 

representanterna möjlighet till inflytande? 

2. I vilken omfattning ges målgruppen, utöver vald representant, möjlighet till 

delaktighet? 

2.1 Syftet med råden 

I Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 framgår att de kommunala 

råden har ett gemensamt syfte. Det framgår att syftet med råden är att ta tillvara 

specifika gruppers synpunkter genom formaliserad dialog mellan intresseorganisationer 

och förtroendevalda. Vidare beskrivs att dialogen i råden har inslag av både vad- och 

hur-frågor och att graden av inflytande styrs via respektive råds reglemente. Utöver det 

beskriver strategin att råden har tillgång till tjänstemän som administrativt stöd och stöd 

vad gäller fackkunskap. 

Utöver strategin finns även underliggande riktlinjer för medborgardialog 2016-2020 som 

bl.a. mer handfast redovisar olika metoder för dialog. Fokus i riktlinjerna ligger dock inte 

på att vidare styra dialogen inom råden, utan de frågorna hänvisas till respektive råds 

reglemente. 
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Nedan beskrivs våra iakttagelser och analys disponerat efter respektive råd. 

2.2 Tillgänglighetsrådet 

2.2.1 Iakttagelser 

2.2.1.1 Sammansättning och administration 

Rådet består av 15 ledamöter, varav 7 är föreningsrepresentanter och övriga är 

partiföreträdare. 

Medelåldern bland ordinarie ledamöter är 62 år, den yngsta ledamoten är 42 år och den 

äldsta är 77 år.  

Rådet administreras och stöds av en sekreterare från stadsbyggnadsförvaltningen, en 

tjänsteperson från kommundirektörens stab, en tjänsteperson från miljö- och 

byggnadsförvaltningen samt en befattningshavare från stadsbyggnadsförvaltningen.  

2.2.1.2 Deltagande och inflytande inom rådet 

Den genomsnittliga tjänstgörandegraden på tillgänglighetsrådets sammanträden under 

perioden 2017 – tom mars 2018 uppgick till 82 procent. För partiföreträdarna uppgick 

tjänstgörandegraden till 73 procent och för föreningsrepresentanterna till 93 procent. 

Noterbart är att vissa partiföreträdare inte har deltagit på rådets sammanträden under 

perioden.  

Enkätresultatet ger vid hand att mer än hälften av de svarande instämmer till stor del 

eller helt i påståendet ”Jag får ta del av rådets utskick av handlingar i tillräckligt god tid.”. 

Partiföreträdarna instämmer i påståendet i högre grad jämfört med 

föreningsföreträdarna. Om vi endast ser till hur föreningsrepresentanterna har svarat ger 

det en svag övervikt till ett visst avståndstagande i påståendet, dvs. fler än hälften av de 

svarande med föreningsbakgrund i rådet svarar att de inte instämmer eller enbart till viss 

del instämmer i påståendet. Under intervjuerna framgår att kallelse och föregående 

rådssammanträdes protokoll skickas ut per post två veckor innan sammanträdet. 

Vad gäller att ha tillräckligt med information för att delta aktivt i rådets diskussioner är de 

flesta svarande nöjda, dvs. har svarat instämmande till stor del eller helt i påståendet att 

de har tillgång till tillräckligt med information för att kunna delta aktivt i rådets 

diskussioner. Föreningsrepresentanterna är i lägre grad nöjda jämfört med 

partiföreträdarna. I intervjuerna förklaras det med att partiföreträdarna har fler naturliga 

ingångar till kommunen genom sina positioner i nämnder m.m. och därför har tillgång till 

information för att kunna delta mer aktivt. Av intervjuerna och protokollen framgår att en 

stor del av tiden då rådet sammanträder används för att ge föreningsrepresentanter 

information om vad som händer i kommunen inom rådets verksamhetsområde. 

De flesta svarande instämmer till stor del eller helt i påståendet ”Jag deltar aktivt och 

obehindrat i rådets diskussioner.”. Partiföreträdarna instämmer i högre grad jämfört med 

föreningsrepresentanterna. I intervjuerna beskrivs rådets diskussioner som goda. 

Vad gäller inflytandet i rådets diskussioner svarar de flesta att de instämmer till stor del 

eller helt i påståendet ”De synpunkter som jag för fram beaktas i rådets diskussioner”. 

Här finns ingen signifikant skillnad mellan föreningsrepresentanter och partiföreträdare. I 

intervjuerna framförs att diskussionsklimatet i rådet kännetecknas av en strävan mot att 

komma fram till konsensus och därför kan enskilda ledamöters synpunkter inte alltid 

beaktas fullt ut. Dock anges i intervjuerna att det noteras skriftligen om det skulle finnas 
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väsentliga skillnader i åsikter, men det beskrivs som mycket ovanligt. Detta stöds av att 

de allra flesta instämmer i påståendet ”Det är viktigt att rådet kommer fram till en 

gemensam ståndpunkt i frågor som förs vidare från rådet.”. 

De flesta ledamöterna i tillgänglighetsrådet svarar att de primärt agerar efter sin egen 

målgrupps övertygelse, framför partiets, föreningens eller rådets övertygelse.  

2.2.1.3 Målgruppens delaktighet 

En stor del av de som har svarat på enkäten vet inte eller är tveksamma till påståendet 

”Rådets sammansättning bör breddas till att omfatta fler intresseorganisationer än i 

nuläget”. Här är föreningsrepresentanterna mer tveksamma jämfört med 

partiföreträdarna. I intervjuerna framkommer att flera av föreningsrepresentanterna anser 

att rådet istället bör bli bättre på att samverka med andra råd. 

Föreningsrepresentanternas medlemsorganisationer hålls informerade om rådets 

verksamhet genom information från föreningsrepresentanterna. Det hanteras genom 

mailutskick och genom information på tillgänglighetsföreningarnas medlemsmöten. Här 

framförs även från vissa tillgänglighetsföreningar som inte har direkt representation i 

rådet ett önskemål om att få ta del av exempelvis rådets protokoll i högre utsträckning än 

i nuläget.  

Vad gäller att involvera en bredare målgrupp handlar det framförallt om att 

föreningsrepresentanterna som är ledamöter i rådet faciliterar sina medlemmars 

synpunkter och för dessa vidare till rådet. 

2.2.1.4 Deltagande och inflytande i kommunens beslutsprocesser 

I enkäten fick de svarande ta ställning till påståendet ”Rådets synpunkter beaktas i den 

kommunala beslutsprocessen”. Här svarar en knapp majoritet att de instämmer till viss 

del eller inte alls. Bland partiföreträdare svarar de flesta instämmande och bland 

föreningsrepresentanter lutar en majoritet åt delvis eller ej instämmande.  

Det framgår även i enkäten att de flesta svarande anser att ett utvecklingsområde är att 

rådet ska komma in tidigare i beslutsprocessen.  

För påståendet ”Rådets framförda synpunkter har påverkat kommunens politiska beslut.” 

svarar de flesta att de instämmer till viss del eller inte alls. Partiföreträdarna är något mer 

instämmande i påståendet jämfört med föreningsrepresentanterna. Noterbart är att en 

stor del av föreningsrepresentanterna svarar att de inte vet. I intervjuerna framförs att ett 

utvecklingsområde är att bli bättre på att följa upp och redovisa effekterna av rådets 

synpunkter mer konkret. Några uttrycker det som att återkopplingen från 

partiföreträdarna i rådet kan bli bättre och mindre personberoende. Dock framförs i 

intervjuerna och i enkäten ett flertal exempel på frågor som den svarande anser att rådet 

har drivit framgångsrikt. 

2.2.2 Analys 

I Demokratiutredningen (2014) sammanställs ett antal institutionella faktorer för väl 

fungerande kommunala tillgänglighetsråd. Det handlar om att: 

1. ägandeskapet för rådet tillhör kommunen,  

2. riktlinjer fastställs,  

3. personer med i ledande ställning i kommun deltar, 

4. nomineringsförfarandet går via samarbetsorganisationerna, 

5. mötesarvode utgår.   
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Vi vågar påstå att Luleå kommuns tillgänglighetsråd kan bocka av samtliga punkter i 

listan, vilket förvisso inte behöver innebära att rådet per automatik kommer fungera 

framgångsrikt, men det kan ge vägledning i grundläggande faktorer som behöver finnas 

på plats och sedan utvecklas. 

Tjänstgörandegraden inom tillgänglighetsrådet under det senaste året är hög, särskilt 

bland föreningsrepresentanter, vilket kan tolkas som att intresset för att delta är högt. Det 

är positivt ur en deltagandesynpunkt. Dock framkommer en viss variation bland 

partiföreträdarna, dvs. att vissa partiföreträdare deltar i låg utsträckning och andra i hög 

utsträckning. Några har inte deltagit alls under det senaste året, vilket förhindrar 

utförandet av rådets uppdrag. I intervjuerna framförs att nämnderna bör tillsätta 

ledamöter som har ett intresse och möjlighet att delta på rådets sammanträden, vilket vi 

instämmer i. För att stötta informationsutbytet mellan nämnderna och 

Tillgänglighetsrådet bör nämndsordföranden eller möjligen någon annan i nämndens 

arbetsutskott väljas som representant i rådet. Om rådet ska fortsätta vara sorterat under 

kommunstyrelsen bör kommunen överväga att låta kommunstyrelsen eller fullmäktige 

utse partirepresentanterna i rådet.  

Vad gäller sammansättningen i rådet är medelåldern relativt hög, vilket medför en risk för 

att ungdomars perspektiv på frågor som rådet behandlar inte får tillräckligt med utrymme. 

I nuläget finns inga specifika regler för föreningsrepresentanternas representativitet, 

vilket innebär att föreningarna har möjlighet att välja representanter till rådet fritt bland 

sina medlemmar. 

För att kunna delta i rådet på ett fruktbart sätt är det relevant för deltagarna att ha 

tillgång till information (SKL 2011:14). Här gör vi tolkningen att rådet kan utvecklas 

något. Utskick av kallelser och handlingar fungerar inte optimalt enligt 

föreningsrepresentanterna som svarat på enkäten. Dock verkar de flesta av 

partiföreträdarna vara nöjda. I intervjuerna tydliggörs att kallelser och utskick upplevs 

fungera bra, men att extra pappershandlingar på sammanträdet inte kan läsas av de 

med nedsatt synförmåga. Förekomsten av inskannade filer i form av protokoll minskar 

tillgängligheten. 

Det framgår i vissa av intervjuerna att det upplevs som att information om händelser i 

kommunen som är viktiga för rådets verksamhetsområde förbigås. Vad detta skulle bero 

på är dock inte helt entydigt bland de intervjuade. 

Vår uppfattning är att ansvaret för informationsutbytet måste vara ömsesidigt och 

konstruktivt utifrån rådets uppdrag. Dels bör partiföreträdarna ta ett mer aktivt ansvar för 

att informera om händelser/beredningar i kommunens verksamhet som rådet kan ha ett 

intresse av att bli delaktiga i. En möjlig utveckling är att strukturera bevakningen av 

ärenden inom nämnderna på ett sätt så att de mer strategiska händelserna informeras 

om på rådet och att mindre strategiska händelser hanteras genom utskick. Detta hänger 

även ihop med hur rådet bör använda sitt tjänstemannastöd och nyttja sin tid effektivt på 

sammanträden.  

Vår slutsats är att de flesta av ledamöterna är nöjda vad gäller möjligheten att kunna 

uttrycka sig obehindrat på rådens sammanträden. Vi ser också att ledamöterna i hög 

grad är nöjda med hur deras synpunkter beaktas i rådets diskussioner och att det finns 

en strävan mot att komma fram till en gemensam ståndpunkt i frågor som rådet 

behandlar. De flesta svarande menar att de agerar utifrån sin målgrupps övertygelse 

framför sina egna, partiets, föreningens eller rådets intressen. Utifrån rådets uppdrag och 

ledamöternas intresse gör vi tolkningen att detta indikerar att på goda förutsättningar för 

att kunna leverera resultat i form av yttranden och gemensamma synpunkter från rådet.  

I vissa intervjuer ges dock uttryck för en bild av att det inte händer något med de 

synpunkter som förs fram i rådet. En del i rådets uppdrag är att partiföreträdare ska föra 
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med sig rådets synpunkter till sina respektive nämnder. I intervjuerna framförs att 

uppdraget inte hanteras på ett tillfredställande sätt och att det saknas ett etablerat 

arbetssätt för hur rådet får återkoppling på nämndernas hantering av rådets synpunkter. 

I enkäten är det flera som lyfter fram utvecklingsområdet att kommunen behöver blir 

bättre på att lyssna på rådets synpunkter. Vi tror att rådets möjlighet till inflytande till stor 

del avgörs av hur enskilda partiföreträdare med förtroendeuppdrag agerar. Här tror vi 

även att ändamålsenligheten skulle förbättras genom att nämnderna harmoniserar sina 

regelverk mot rådets regelverk så att uppdraget från fullmäktige blir känt hos samtliga 

parter. Därefter bör ett strukturerat arbetssätt etableras hos nämnd/bolag, men även 

inom rådet. För att kunna följa upp rådets synpunkter bör dessa alltid noteras skriftligen 

och skickas till berörda nämnder. Berörda nämnder bör etablera en struktur för att ta 

emot och återkoppla på rådets synpunkter.  

Rådsledamöternas tveksamhet mot att bredda representationen bör tolkas försiktigt. I 

intervjuerna med ledamöter uttrycker samtliga att det vore positivt att inkludera fler 

föreningar inom rådet. Rådet är dock relativt stort och en utökning av antalet bör göras 

med hänsyn tagen till behov av ytterligare handläggnings- och administrativt stöd. 

Tillgänglighetsrådet är enligt reglementet ett rådgivande organ och fattar inga beslut som 

kommunen måste följa. Sammansättningen med ersättare kan dock ge sken av att rådet 

är beslutande. Om rådet ska vara rådgivande talar det emot poängen med att ha 

tjänstgörande ledamöter. Dock tror vi att detta kan fylla ett syfte vad gäller att hålla 

deltagandenivån hög. Detta bör vägas mot värdet av att ge fler möjlighet att ”skriva 

under” på det som rådet kommer fram till.  

Rådet har behov av ett tjänstemannastöd med kompetens inom tillgänglighetsområdet. 

Vidare tror vi att rådets möjligheter till handling begränsas av tillgången till 

tjänstemannastöd. I nuläget har rådet inte möjlighet att fullt ut prioritera hur 

tjänstemannastödet ska användas i rådets arbete. En tydlighet i hur tjänstemannastödet 

ska användas skulle troligen förbättra rådets förmåga att styra sitt arbete. 

2.3 Invandrarrådet 

2.3.1 Iakttagelser 

2.3.1.1 Sammansättning och administration 

Rådet består av 8 ledamöter, varav 4 är föreningsrepresentanter och övriga är 

partiföreträdare. 

Medelåldern bland ordinarie ledamöter i rådet är 56 år. Den yngsta är 39 år och den 

äldsta är 74 år. 

Rådet administreras och stöttas av en sekreterare, tillika avdelningschef för 

integrationsavdelningen. 

2.3.1.2 Deltagande och inflytande inom rådet 

En analys av närvaron på rådets sammanträden år 2017 – tom mars 2018 visar att den 

genomsnittliga närvaron av ledamöter är 55 procent. Bland ordinarie partirepresentanter 

är siffran 60 procent och för föreningsrepresentanter är den 35 procent. 

Tjänstgörandegraden (ledamot eller ersättare) för partirepresentanter är 90 procent och 

50 procent för föreningsrepresentanter, totalt i genomsnitt 70 procent. Under två av de 

fem sammanträdena som har ägt rum under perioden har enbart en förening varit 

tjänstgörande. En förening har inte närvarat på något sammanträde sedan januari 2017.  
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Av de som har haft möjlighet att svara på enkäten är det enbart partirepresentanter som 

har svarat, dvs. inga föreningsrepresentanter1. 

Vad gäller sammansättning regleras denna i rådets riktlinjer som reviderades av 

kommunfullmäktige år 2015. I dessa framgår att Invandrarrådet består av 8 ledamöter 

och 8 ersättare varav kommunfullmäktige väljer 4 ledamöter jämte 4 ersättare. 

Invandrarorganisationerna i kommunen utser 4 ledamöter jämte 4 ersättare. Det framgår 

av riktlinjerna vilka föreningar som väljer ordinarie ledamot, respektive vilka som väljer 

ersättare. Totalt finns åtta föreningar representerade. I intervjuerna framförs att det 

saknas grunder för hur föreningar som ska representeras i rådet väljs.  

Av de som har svarat på enkäten instämmer en majoritet i påståendena ”Jag får ta del 

av rådets utskick av handlingar i tillräckligt god tid.” och ”Jag har tillgång till tillräckligt 

med information för att kunna delta aktivt i rådets diskussioner.”. Vidare är en majoritet 

positivt instämmande i påståendena ”Jag deltar aktivt och obehindrat i rådets 

diskussioner.” och ”De synpunkter som jag för fram beaktas i rådets diskussioner.”.  

Vad gäller påståendet ”Rådets sammansättning bör breddas till att omfatta fler 

intresseorganisationer än i nuläget” svarar majoriteten av de svarande delvis/ej 

instämmande. 

2.3.1.3 Målgruppens delaktighet 

Det framgår i intervjuerna att målgruppen bereds inflytande genom föreningarnas 

kanaler där dessa informerar sina medlemmar om vad som sker i rådet och att de kan 

lyfta frågor genom sin representant. I intervjuerna framgår att föreningsrepresentanterna 

informerar om rådets verksamhet på medlemsmöten med sina föreningar och att det i 

vissa fall skickas ut skriftlig information via post, men det är sällsynt enligt de intervjuade.  

2.3.1.4 Deltagande och inflytande i kommunens beslutsprocesser 

I Invandrarrådets riktlinjer framgår rådets huvudsakliga målsättning: Invandrarrådet ska 

verka för ökad jämlikhet, valfrihet och samverkansmöjlighet för invandrare och därvid 

dels: 

1. Följa utvecklingen i samhället och ta lämpliga initiativ inom ramen för 

kommunens kompetensområde dels 

2. Lämna förslag till åtgärder som syftar till ökad jämlikhet, valfrihet och 

samverkansmöjligheter för invandrare.  

Det framgår vidare att rådet ska:  

1. Följa verksamheten vid integrationsavdelningen 

2. Följa integrationsarbetet i kommunen och sprida allmän information inom 

området. 

3. Avge förslag till remissyttranden i ärenden som ligger inom rådets 

verksamhetsområde.  

4. I övrigt fullgöra de uppgifter som kommunstyrelsen, kommunfullmäktige lämnar 

rådet. 

                                                           

 

1 En av föreningsrepresentanterna saknar e-postadress. 
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Det ges en entydig bild i enkäten och intervjuerna över rådets uppgifter: att rådet ska 

hålla sig informerade i integrationsfrågor och att rådet ska kunna yttra sig i politiska 

beslut inom sitt verksamhetsområde.  

Av intervjuerna framgår att rådet lägger en stor del av rådssammanträdena på 

informationsutbyte, särskilt på att följa verksamheten vid integrationsavdelningen. I 

intervjuerna framförs även att en tanke med partirepresentanter i rådet är att dessa ska 

kunna ta tillvara rådets synpunkter i nämndernas arbete.  

De flesta som har svarat på enkäten svarar att de inte vet om rådets synpunkter beaktas 

i den kommunala beslutsprocessen. De flesta vet inte eller instämmer i viss utsträckning 

i påståendet ”Rådets framförda synpunkter har påverkat kommunens politiska beslut”. I 

sammanhanget bör nämnas att flera av de svarande har kort erfarenhet av att vara med i 

rådet.  

I intervjuerna framgår att rådet inte har lämnat några egna förslag på åtgärder till 

kommunen. De senaste sex åren har invandraråret fått till sig en remiss att svara på. 

Vidare framgår att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen inte har givit rådet i 

uppdrag att fullgöra några särskilda uppgifter att hantera, utöver rådets riktlinjer. 

I intervjuerna framförs av samtliga intervjuade att rådets syfte upplevs som otydligt och 

att uppdraget skulle behöva utvecklas. Det framförs även att det skulle behövas 

resurstillskott i form av tjänstemannastöd för att kunna klara remissinstansuppdraget.  

2.3.2 Analys 

För att Invandrarrådet ska fungera i enlighet med riktlinjerna är en grundläggande 

förutsättning att ledamöterna hålls informerade om dess verksamhetsområde. Tanken är 

att partirepresentanter, föreningsrepresentanter och tjänstemän ska finnas 

representerade och att ett informationsutbyte ska ske mellan dessa parter. I det 

avseendet är vår slutsats att det finns goda förutsättningar för att hantera uppdraget och 

att informationen från kommunens sida fungerar bra. Invandrarrådet får vid varje 

sammanträde en dragning om integrationsavdelningens arbete. 

Föreningsrepresentanternas närvaro på rådssammanträdena uppfattar vi som låg (50 

procents genomsnittlig tjänstgörandegrad) och ojämnt fördelad (en av föreningarna med 

ordinarie plats har inte medverkat sedan januari 2017). Konsekvensen av en låg närvaro 

bland föreningsrepresentanter innebär att deltagandet och inflytandet bland dessa 

föreningar/ledamöter minskas. Även möjligheter till inflytande genom dialog i rådet 

minskar. Vidare tappar rådet legitimitet som en jämlik arena för delaktighet om 

deltagandet är lågt och ojämnt fördelat mellan föreningar. Samtidigt får de 

föreningsrepresentanter som är tjänstgörande förhållandevis stor påverkan eftersom 

antalet platser är lågt. 

Några tänkbara förklaringar till att föreningsdeltagandet inte är högre framförs i 

intervjuerna. Dels kan det bero på att föreningar/ledamöter i viss utsträckning upplever 

att deltagande på rådet inte medför någon reell påverkansmöjlighet inom den politiska 

beslutsprocessen. En annan förklaring som förs fram är att vissa föreningsdeltagares 

intresse av att delta är lågt på grund av att frågorna helt enkelt inte intresserar dem. Den 

sistnämnda förklaringen påverkas även av den förstnämnda, dvs. att låg upplevd grad av 

inflytande leder till ett minskande intresse av att delta. 

Sammansättningen av föreningar upplevs som oklar och förklaras inte av rådets riktlinjer 

– varför just vissa föreningar är representerade och andra inte och vad som krävs för att 

bli aktuell för representation i Invandrarrådet. 
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Invandrarrådet är ett rådgivande organ och fattar inga beslut som kommunen måste 

följa. Sammansättningen med ersättare kan ge sken av att rådet är beslutande. Dock har 

rådet inte tagit några egna initiativ på åtgärder för att öka jämlikhet, valfrihet och 

samverkansmöjligheter för invandrare. 

Sammantaget gör vi tolkningen att rådet har lyckats med sitt uppdrag vad gäller ett att 

skapa en plats ömsesidigt informationsutbyte. Däremot är dialogen som förs inom 

Invandrarrådet begränsad till ett fåtal personer och handlar mest om att informera 

varandra om sina respektive aktiviteter. Representanterna ges möjlighet till inflytande i 

rådet, men där tror vi att det är upp till rådet som helhet att ta sig an sitt uppdrag och 

sätta ett strukturerat arbetssätt med mål utifrån det syfte som rådet har. Vad gäller 

målgruppen i stort så ges små möjligheter till delaktighet i rådet mer än som mottagare 

av information. 

2.4 Pensionärsrådet 

2.4.1 Iakttagelser 

2.4.1.1 Sammansättning och administration 

Pensionärsrådet består av 16 ledamöter, varav 9 utses av pensionärsorganisationerna 

och 7 av kommunstyrelsen.  

Medelåldern i rådet är 74 år. Den yngsta ledamoten är 70 år och den äldsta är 81. 

Rådet har en sekreterare från stadsbyggnadsförvaltningen som administrativt stöd. 

2.4.1.2 Deltagande och inflytande inom rådet 

Den genomsnittliga tjänstgörandegraden på Pensionärsrådets sammanträden under 

perioden 2017 – tom mars 2018 uppgick till 91 procent. För partiföreträdarna uppgick 

tjänstgörandegraden till 82 procent och för föreningsrepresentanterna till 99 procent. 

Enkätresultatet ger vid hand att mer än hälften av de svarande instämmer till stor del 

eller helt i påståendet ”Jag får ta del av rådets utskick av handlingar i tillräckligt god tid.”. 

Partiföreträdarna instämmer i påståendet i högre grad än föreningsföreträdarna. Om vi 

ser endast till hur föreningsrepresentanterna har svarat ger det en svag övervikt till visst 

avståndstagande i påståendet, dvs. fler än hälften av de svarande med 

föreningsbakgrund i rådet svarar att de inte instämmer eller enbart till viss del instämmer 

i påståendet. Under intervjuerna framgår att kallelse och föregående rådssammanträdes 

protokoll skickas ut per med post ca tio dagar innan sammanträdet.  

Vad gäller att ha tillräckligt med information för att delta aktivt i rådets diskussioner är de 

flesta svarande nöjda, dvs. har svarat instämmande till stor del eller helt i påståendet att 

de har tillgång till tillräckligt med information för att kunna delta aktivt i rådets 

diskussioner. Föreningsrepresentanterna är dock i lägre grad nöjda jämfört med 

partiföreträdarna. I intervjuerna förklaras det med att partiföreträdarna har fler ingångar 

till kommunen genom sina positioner i kommunen och därför har tillgång till mer 

information för att kunna delta mer aktivt. Under intervjuerna och av protokollen framgår 

att en stor del av tiden då rådet sammanträder används för att ge 

föreningsrepresentanter information om vad som händer i kommunen inom rådets 

verksamhetsområde. 

De flesta svarande instämmer till stor del eller helt i påståendet ”Jag deltar aktivt och 

obehindrat i rådets diskussioner”. Föreningsrepresentanterna är instämmer i högre grad 
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jämfört med partiföreträdarna. I intervjuerna framgår att det finns en inbyggd rollkonflikt 

hos partiföreträdarna eftersom de representerar en bredare intressegrupp (parti, 

nämnd/styrelse samt rådet). 

Vad gäller inflytandet i rådets diskussioner svarar de flesta att de instämmer till viss del i 

påståendet ”De synpunkter som jag för fram beaktas i rådets diskussioner”. Här finns 

ingen signifikant skillnad mellan föreningsrepresentanter och partiföreträdare. I 

intervjuerna framförs att diskussionsklimatet i rådet kännetecknas av en strävan efter att 

komma fram till konsensus och därför kan enskilda ledamöters synpunkter inte alltid 

beaktas fullt ut. Detta stöds av att de allra flesta instämmer i påståendet ”Det är viktigt att 

rådet kommer fram till en gemensam ståndpunkt i frågor som förs vidare från rådet.”.  

2.4.1.3 Målgruppens delaktighet 

I intervjuerna framgår att målgruppen i form av medlemmar i föreningarna som är 

representerade i rådet informeras om rådets verksamhet genom föreningarnas kanaler. 

Exempelvis används föreningarnas hemsidor, interna möten och mailutskick för att 

distribuera information och fånga in om någon föreningsmedlem vill lyfta en fråga till 

rådet. Föreningsmedlemmar har möjlighet att ta kontakt med rådets representanter som 

kanaliserar synpunkter till rådet. Föreningarna väljer själv in sina representanter i rådet, 

vilket sker på föreningarnas medlemsmöten. 

2.4.1.4 Deltagande och inflytande i kommunens beslutsprocesser 

När det kommer till hur rådets synpunkter beaktas i kommunens beslutsprocesser svarar 

de flesta att de inte instämmer alls i påståendet ”Rådets synpunkter beaktas i den 

kommunala beslutsprocessen.”. Skillnaderna mellan partiföreträdare och 

föreningsrepresentanter är marginell. Under intervjuerna framförs att rådet får yttra sig 

för sent i beslutsprocessen, dvs. när ett beslut redan är fattat och därför upplever flera 

ledamöter att rådets synpunkter inte beaktas. I intervjuerna och i enkäten framförs att 

rådets arbete kännetecknas av att vara reaktivt snarare än proaktivt. 

För påståendet ”Rådets framförda synpunkter har påverkat kommunens politiska beslut.” 

svarar de flesta även här att de inte instämmer alls. Dock framförs i intervjuerna och i 

enkäten ett exempel på där rådets synpunkter har lyfts fram i debatten, vilket har ansetts 

vara positivt. 

I intervjuerna och i enkätundersökningen påtalar flera att Pensionärsrådet inte får till sig 

remisser i tillräcklig utsträckning, eller i tillräckligt god tid för att kunna hantera dem. 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av Pensionärsrådet där det påtalas 

dels att Pensionärsrådet inte får möjlighet att yttra sig i alla ärenden som berör äldre och 

dels att de i de fall där de får yttra sig kommer deras yttrande in så sent i 

beredningsprocessen att deras synpunkter inte kan bidra till beslutsunderlaget (se 

Granskning Kommunala Pensionärsrådet 2017, daterad 2018-03-16). 

Kommunföreträdare har under vår utvärdering påtalat att Pensionärsrådet tagit ställning 

till att inte yttra sig förrän handläggares beslutsförslag är färdigt. I protokollet från 

Pensionärsrådets sammanträde 2017-09-04 står ”Ett önskemål från rådet är att få 

tillgång till, och möjlighet att komma med synpunkter på handläggarnas beslutsförslag 

innan politiks hantering.” (Pensionärsrådets protokoll 2017-09-04, § 56).  

I enkäten och intervjuerna har en del svarande framfört att det upplevs som oklart 

huruvida partiföreträdarna för vidare de synpunkter som framförs i rådet till sina 

nämnder.  
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2.4.2 Analys 

Närvaron på Pensionärsrådets sammanträden är högt, vilket indikerar att intresset att 

delta är stort. 

Vad gäller ledamöters tillgång till information är vår analys att Pensionärsrådet fungerar 

bra. Utskick av kallelser och protokoll fungerar enligt bestämmelserna i reglementet och 

ger en grundläggande förutsättning för rådsledamöterna att kunna vara delaktiga och 

påverka. Vidare är de flesta nöjda med att ha tillräckligt med information för att aktivt 

kunna delta i rådets diskussioner. Det finns dock en rollkonflikt som främst berör 

partiföreträdarna då rådets intressen ibland inte sammanfaller med det egna partiets 

eller den egna nämndens intressen. I intervjuerna lyfts detta upp som ett problem i de fall 

partiföreträdare i rådets överläggningar instämmer i rådets synpunkter för att sedan byta 

ställningstagande när ärendet vandrar vidare i beslutsprocessen. För att inte hamna i 

den här typen av situation tror vi att det är viktigt att tydliggöra ens ståndpunkter och inte 

skriva under rådets synpunkter i de fall man inte håller med. 

Rådsledamöterna anser inte att deras egna synpunkter beaktas helt i rådets 

diskussioner. En naturlig förklaring till det kan vara att rådet består av ett stort antal 

ledamöter och att det därför i lägre utsträckning är möjligt att beakta samtligas 

synpunkter. Det finns även en strävan mot att nå konsensus i rådet.  

När det kommer till rådets inflytande som remissorgan är vår analys att rådets roll kan 

stärkas. Här är vår tolkning att nämnder och förvaltningar behöver förändra sitt arbetssätt 

så att rådet får till sig relevanta remisser för yttrande. Vi ser också att rådet behöver 

svara upp med att kunna behandla remisserna i tid för att inte sakta ner den kommunala 

beslutsprocessen.  

Kan rådet yttra sig i remisser betyder inte det att rådet får ett inflytande i den kommunala 

beslutsprocessen utan vidare. Rådets reglemente – så som det är utformat – kan inte 

tolkas så att rådet ska ha ett garanterat inflytande i den kommunala beslutsprocessen.  

Rådet ska emellertid enligt reglementet verka för att pensionärers frågor och synpunkter 

beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. Vi ser inte att det finns några hinder för 

rådet att yttra sig innan förvaltning eller nämnd har berett/beslutat i ärendet. I syfte att 

utöva större inflytande på beslutsprocessen bör rådet yttra sig så tidigt som möjligt.  

För att stärka rådets roll så som specificerats i rådets reglemente menar vi även att 

rådets uppdrag bör harmoniseras med nämndernas reglementen, vilket ligger i linje med 

kommunrevisionens skrivelse (se Granskning Kommunala Pensionärsrådet 2017, 

daterad 2018-03-16). Detta innebär att nämnderna i sitt reglemente bör tydliggöra rådets 

roll i enlighet med rådets reglemente. 

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ och fattar inga beslut som kommunen måste 

följa. Sammansättningen med ersättare kan dock ge sken av att rådet är beslutande. 

Sammantaget drar vi slutsatsen att rådet till viss del är ändamålsenligt i förhållande till 

sitt reglemente vad gäller att föra dialog. Vad gäller att ge representanterna möjlighet till 

inflytande kan rådet utvecklas. Det handlar främst om att se till att rådet får till sig 

remisser som berör deras verksamhetsområde. 

Vad gäller målgruppens möjligheter till delaktighet inom rådet faciliterar 

föreningsrepresentanterna detta genom sitt deltagande. Föreningarna arbetar själva 

med att välja sina representanter till rådet och kommunen ställer inga krav på 

representativitet utifrån, t.ex. geografi eller socioekonomi. Det är därför till stor del upp till 

respektive förening att styra över i vilken omfattning målgruppen ges möjlighet till 

delaktighet i rådet. En möjlig utveckling avseende detta är att kommunen inför krav på 

representation. 
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2.5 Landsbygdskommittén 

2.5.1 Iakttagelser 

2.5.1.1 Sammansättning 

Landsbygdskommittén består av 11 partiföreträdare som väljs av kommunstyrelsen. Inga 

föreningsrepresentanter finns i kommittén. 

Medelåldern bland ledamöter i kommittén är 59 år. Den yngsta är 27 år och den äldsta är 

78 år. 

2.5.1.2 Deltagande och inflytande inom rådet 

Den genomsnittliga tjänstgörandegraden2 på Landsbygdskommitténs sammanträden 

under perioden 2017 – tom mars 2018 uppgick till 55 procent. Två ledamöter/partier har 

inte deltagit på något sammanträde under perioden. I intervjuerna har lyfts att vissa 

ledamöter är aktiva och andra inte. 

Enkätresultatet visar att alla svarande instämmer till stor del eller helt i påståendet ”Jag 

får ta del av rådets utskick av handlingar i tillräckligt god tid.”. Samma svarsförhållande 

gäller för att ha tillräckligt med information för att delta aktivt i kommitténs diskussioner.  

Samtliga svarande instämmer helt i påståendet ”Jag deltar aktivt och obehindrat i rådets 

diskussioner.”. Vad gäller påståendet ”De synpunkter som jag för fram beaktas i rådets 

diskussioner” instämmer en majoritet av de svarande.  

Samtliga instämmer i stor utsträckning eller helt i påståendet ”Det är viktigt att rådet 

kommer fram till en gemensam ståndpunkt i frågor som förs vidare från rådet.”. 

2.5.1.3 Målgruppens delaktighet 

En skillnad mellan Landsbygdskommittén och övriga råd som omfattas av den här 

utvärderingen är att kommittén är sammansatt enbart av partiföreträdare och alltså 

saknar representation från föreningar eller organiserade grupper vid sidan om 

partiföreträdarna. 

Det finns inget uppdrag i Landsbygdskommitténs riktlinjer om att dialog ska föras med 

föreningsrepresentanter. Landsbygdskommittén har heller ingen utpekad målgrupp att 

föra dialog med i sina riktlinjer. Däremot framgår det av intervjuerna att dialog förs med 

kommuninvånare boende i kommunens landsbygd som är organiserade i 

byautvecklingsgrupper.  

Totalt finns ca 40 byutvecklingsgrupper i kommunen. Dessa är fristående och inte 

kopplade till kommunen. Byutvecklingsgrupperna har i sin tur utsett representanter 

genom val på byaforumen – tre stycken från Sörbyarna, tre från Mittbyarna, tre från 

Norrbyarna, samt tre från Skärgården. Dessa samlas i Lule byaforum, där 

Landsbygdskommittén deltar 2-3 gånger per år och för dialog med representanterna. 

Uppdraget är sanktionerat av kommunfullmäktige (vid sidan om kommitténs riktlinjer). I 

intervjuerna lyfts fram att mycket av dialogen handlar om sakfrågor och 

informationsutbyte. Det lyfts även fram att partirepresentanternas närvaro är låg. Vidare 

lyfts fram önskemål om att byutvecklingsgrupperna generellt sett behöver bli mer 

                                                           

 

2 Kommittén har inga ersättare vilket innebär att tjänstgörandegraden = närvaro 
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strategiska och mindre fokuserande på sakfrågor. En framgångsfaktor för lokalt 

engagemang som tas upp i intervjuerna är förekomsten av ett aktivt näringsliv. 

Utöver dialogen i byaforumen för Landsbygdskommittén dialog med målgruppen en 

gång per år i Landsbygdsforum. Till Landsbygdsforum bjuds alla byautvecklingsgrupper 

in. 

I intervjuerna framförs att Landsbygdskommitténs roll i dialogerna är mer av 

samordnande och rådgivande i sin karaktär. 

2.5.1.4 Deltagande och inflytande i kommunens beslutsprocesser 

I enkäten svarar de flesta instämmande med att rådets synpunkter beaktas i den 

kommunala beslutsprocessen, dock är en majoritet delvis eller ej instämmande i 

påståendet ”Rådets framförda synpunkter har påverkat kommunens politiska beslut”.  

De flesta svarande anser att rådets arbete kännetecknas av att vara proaktivt snarare än 

reaktivt. 

En majoritet av de svarande är emot att bredda rådets sammansättning till att omfatta 

fler intresseorganisationer än i nuläget. I nuläget är rådet sammansatt av enbart 

partiföreträdare. Däremot framförs att det i Landsbygdskommitténs sammansättning bör 

finnas representanter från kommunstyrelsen.  

2.5.2 Analys 

Landsbygdskommittén skiljer sig från övriga råd i den här utvärderingen på det sättet att 

det inte finns några föreningsrepresentanter i rådet. Rådet består av två ledamöter från 

majoritetspartiet och en ledamot från övriga partier som är representerade i fullmäktige. 

Därmed förs ingen dialog mellan föreningsrepresentanter och partiföreträdare på 

kommitténs sammanträden. I Landsbygdskommitténs riktlinjer finns heller inget uppdrag 

om att dialog ska föras med föreningsrepresentanter, till skillnad från övriga råd. Istället 

står det att kommittén ska samverka med de organisationer som arbetar för utveckling 

av landsbygden. Vad detta innebär bör formaliseras: om Landsbygdskommittén ska 

betraktas som ett råd likt övriga råd i den här utvärderingen bör sammansättningen 

förändras så att kommittén inte enbart består av partiföreträdare.  

Ett problem som lyfts i intervjuerna vad gäller att utöka kommitténs sammansättning med 

föreningsrepresentanter är att det finns ca 240 byar i kommunen och att storleken på 

kommittén behöver begränsas. Här ser vi att en potentiell lösning skulle kunna vara att 

låta byutvecklingsgrupperna utse ett avgränsat antal representanter till rådet. 

Närvaron på Landsbygdskommitténs sammanträden är lägre jämfört med övriga råd, 

vilket till viss del kan förklaras av att rådet inte har några ersättare. En del av den låga 

närvarograden går även att hänföra till att två partier/representanter inte har deltagit 

under den period vi har undersökt (jan 2017- mars 2018). Under intervjuerna har lyfts 

fram att Landsbygdskommittén behöver välja in mer aktiva partiföreträdare, vilket vi 

instämmer i. En formalisering av regelverket kring vilka partiföreträdare som bör finnas 

representerade i kommittén kan bidra till att rådet får ökad status. Ett problem som lyfts 

fram under intervjuerna är att kommittén inte är tillräckligt känd av övriga delar av den 

kommunala organisationen.  

Vad gäller tillgången till information för att kunna föra dialog inom Landsbygdskommittén 

är de allra flesta som har svarat på enkäten och intervjuats nöjda. Dialogen inom 

kommittén beskrivs som positiv och det finns en vilja hos ledamöterna att komma fram till 

gemensamma lösningar som gynnar landsbygdsutvecklingen.  
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Tjänstemannastödet bedömer vi som avgörande för kommitténs möjligheter att föra 

dialog med externa intresseföreningar.  

När det gäller målgruppens möjlighet till delaktighet i Landsbygdskommittén är denna 

begränsad av att målgruppen inte är representerad i kommittén. Vad gäller den dialog 

som Landsbygdskommittén för med byaforumen sker en stor del av dialogen genom 

tjänstemannaledet och en mindre del direkt genom de förtroendevalda politikerna. 

Kommittén och byaforumet för dialog ett par gånger per år. En intresseförening beskriver 

det som att närvaron från Landsbygdskommitténs ledamöter på byaforumträffarna är låg. 

Vårt samlade intryck är emellertid att de intervjuade intresseföreningarna ser 

Landsbygdskommittén som en behövlig ingångskanal till kommunen.  

Sammantaget ser vi att kommitténs ändamålsenlighet utifrån reglementet är god, men 

att sammansättningen utifrån kommunens övergripande strategi om att föra dialog kan 

utvecklas så att intresseföreningar inkluderas i rådet.  

3. Förslag på förändrad rådsstruktur 

3.1 Utgångspunkter 

I vår utarbetning av förslag på förändrad/modifierad struktur har vi tagit hänsyn till ett 

antal styrande principer: 

• Förändringar i rådens struktur ska kunna motiveras utifrån grundläggande 

demokratiska och institutionella värden (Smith 2009): 

o Inkludering – i riktning mot ökad jämlikhet mellan lulebor. 

o Inflytande – i riktning mot reella möjligheter till inflytande. 

o Genomtänkt omdöme – i riktning mot ökad tillgång till kvalitativa 

besluts-/informationsunderlag samt individuella förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut. 

o Transparens – i riktning mot ökad möjlighet att få insyn i och följa upp 

ärenden. 

o Effektivitet – i riktning mot mer nytta för nedlagd tid och kostnad 

o Överförbarhet – i riktning mot att rådsstrukturen ska kunna utökas och 

tillämpas på fler grupper och frågetyper. 

• Förändringar i rådens struktur ska bidra till mer jämlikhet mellan befintliga råd 

3.2 Alternativa strukturer som har övervägts 

3.2.1 Fristående råd 

Gör om råden till fristående organ. Råden består enbart av föreningsrepresentanter och 

inga partiföreträdare. Råden får ett ekonomiskt bidrag från kommunen för att driva sin 

verksamhet som en paraplyförening. Kommunstyrelsens ordförande och 

nämndsordföranden, samt tjänstepersoner deltar som gäster på rådets sammanträden 

för att utbyta information. Rådet ger input till kommunföreträdarna och svarar på 

remisser. Exempel på denna typ av råd finns i bl.a. Ystads kommun och Skurups 

kommun. Denna typ av råd är mindre vanligt förekommande. 
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Fördelar Nackdelar 

➢ Starkare representation genom större andel 

och möjligt antal föreningsrepresentanter. 

➢ Tydligare roller och färre rollkonflikter. 

➢ Föreningarna blir mer aktiva. 

➢ Lägre resursbehov. 

➢ Ställer höga krav på 

föreningarnas kapacitet och 

engagemang. 

➢ Lägre grad av transparens. 

➢ Lägre grad av kontroll. 

Vår reflektion: Nackdelarna väger tyngre än fördelarna. Rådens inflytande riskerar 

minska, tillgång till information och transparens i rådet likaså. Kommunens möjlighet att 

ställa krav på sammansättning och deltagande riskerar minska. 

3.2.2 Råden som expertgrupper 

Råden görs om till expertgrupper. Målet blir primärt att fungera som 

arbetsgrupper/referensgrupper i beredning. Det kan handla om att ingå som en 

workshopgrupp i utredningar och utvärderingar. Det primära syftet med expertgruppen är 

att bidra med sakkunskap som är av värde för framförallt handläggare som bereder 

ärenden inför beslut i politisk församling. Den typen av rådsuppdrag finns i bl.a. 

Lindesbergs kommun. 

Fördelar Nackdelar 

➢ Föreningsrepresentanter 

kommer in tidigt i 

beredningsprocessen. 

➢ Reell påverkan på beslut. 

➢ Kan bidra till mer 

kvalitativa 

beslutsunderlag. 

➢ Går miste om att vara initierande eftersom 

ramarna för vad som ska beslutas redan är 

satta. 

➢ Kan bli för mycket detaljfrågor. 

➢ Ställer krav på tjänstepersoners kapacitet att 

facilitera. 

➢ Dialogen med förtroendevalda blir inte det 

primära syftet. 

Vår reflektion: nackdelarna väger tyngre än fördelarna. Råden går miste om att vara 

initierande och tappar strategisk överblick. Den direkta dialogen med förtroendevalda 

riskerar att minska. 

3.2.3 Ett samlat ”medborgarråd” 

Råden slås ihop till ett gemensamt råd under kommunfullmäktige. Slå ihop råden till ett 

samlingsråd. Innebörden blir att råden går ihop till ett råd med en större variation av 

frågor. Inriktningen blir mer strategisk istället för att fokusera på detaljfrågor. Variationer 

av denna typ av råd finns i exempelvis Eslövs kommun, Svalövs kommun och Årjängs 

kommun. 

Fördelar Nackdelar 

➢ Bidrar till ökad dialog mellan grupper och kan öka 

förståelsen för varandras frågor. 

➢ Resurserna samlas och användas mer effektivt. 

➢ Enklare att behålla en mer strategisk inriktning på 

de frågor som behandlas. 

➢ Tappar fokus på 

enskilda gruppers 

intressen. 

➢ Minskat fokus på 

rådets roll i 

beredningsfasen. 
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Vår reflektion: nackdelarna väger tyngre än fördelarna. Om syftet är att stärka särskilda 

gruppers delaktighet i politiken kan denna typ av struktur ha motsatt effekt, vilket även 

har noterats i demokratiutredningen (2016, s. 616). 

3.3 Våra förslag på förändringar 

Under utvärderingen har det framkommit starka önskemål om att behålla råden och flera 

goda argument har förts fram. De starkaste argumenten utifrån ett demokratiperspektiv 

är som vi ser det följande: 

➢ Dialogen med råden behövs eftersom målgruppers intressen behöver beaktas 

särskilt i den kommunala politiken. 

➢ Målgruppernas sakkunskaper likväl som mer övergripande strategisk input 

behövs för att säkerställa demokratisk jämlikhet och inkludering.  

➢ Dialogen bidrar till en ökad förståelse för målgruppernas behov. 

➢ Råden utgör en kanal för nyttig opinionsbildning. 

Dessa argument väger tungt och utgör som vi ser det en god bas för att utveckla råden. 

För att säkerställa att principen om att råden bör bli mer jämlika varandra 

rekommenderar vi förändringar som innebär olika saker för respektive råd. Nedan 

redovisas våra förslag på förändringar i rådens struktur. Vissa av våra förslag redovisas 

kopplat till ett specifikt råd medan andra är mer generella för samtliga råd. 

3.3.1 Rådens sammansättning 

Om Landsbygdskommittén ska betraktas som ett kommunalt råd föreslår vi att 

kommittén förändrar sin sammansättning så att föreningsrepresentanter involveras i 

rådet eftersom syftet med kommunala råd, i enlighet med kommunens strategi för 

medborgardialog, är att dialog ska föras mellan intressegrupper och förtroendevalda i 

rådet. I annat fall kan andra typer av tillvägagångssätt för dialog och delaktighet vara 

lämpliga.  

Reglerna för rådens sammansättning bör vila på förutbestämda principer. I 

Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet finns regler för hur kommunen ska avgöra vilka 

föreningar som ska bli aktuella för rådet inför mandatperioden. Därför föreslår vi att 

Invandrarrådets riktlinjer uppdateras med regler för hur föreningar ska bli aktuella för 

rådet. Detta gäller även för Landsbygdskommittén i det fall Landsbygdskommittén ska 

betraktas som ett råd i enlighet med kommunens strategi för medborgardialog. Vidare 

bör sammansättningen av råden vila på demokratiska grunder. Föreningarnas lokala 

medlemsantal utgör som vi ser det den mest gångbara principen för val av vilka 

föreningar som aktualiseras. Här bör även hänsyn tas till föreningarnas inriktning. 

Samtliga råd förutom Landsbygdskommittén har ersättare och tjänstgörande ersättare. 

För att underlätta administrationseffektiviteten och tydliggöra att rådet inte är beslutande 

bör kommunen värdera för- och nackdelar med att enbart ha ledamöter i råden. 

För att ytterligare stötta värdet av jämlikhet i sammansättningen av råden bör kommunen 

överväga värdet av att även ställa krav på hur råden väljer sina representanter. Ett 

exempel kan vara att ställa krav på att ungdomar ska inkluderas, eller att det ska finnas 

en viss geografisk spridning av representanter.  

För att säkerställa inflytande i råden bör kommunen ställa krav på sammansättningen av 

partirepresentanter. Vilka roller bör finnas med i rådet utifrån att rådet ska fylla sitt syfte 

och klara sitt uppdrag? 
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3.3.2 Rådens uppdrag och arbetssätt 

Rådens uppdrag definieras i reglementena/riktlinjerna för respektive råd på en 

övergripande nivå. För att uppdraget ska kunna utföras på ett mer effektivt sätt föreslår vi 

att det i respektive råds reglemente/riktlinjer bör finnas med ett uppdrag om att varje råd 

ska arbeta fram en verksamhetsplan med mer konkreta och tidsavgränsade 

målsättningar. Vidare föreslår vi att det i varje råds reglemente/riktlinje införs krav på att 

målsättningarna i verksamhetsplanen ska följas upp. 

Under utvärderingen har det framkommit att ledamöternas närvaro på råden varierar. För 

att råden ska kunna klara sitt uppdrag och behålla sin legitimitet bör ett minimikrav vara 

att ledamöter deltar. I de fall en ledamot inte deltar på ett visst antal sammanträden utan 

att det finns en godtagbar förklaring bör kommunen överväga att införa regler för att en 

ledamots uppdrag ska entledigas och en ny ledamot väljas in. 

Rådens riktlinjer/reglementen, kallelser, möteshandlingar och protokoll etc. bör finnas i 

digital och uppdaterad version på hemsidan (ej inskannade fotografier). Detta kan tyckas 

vara en trivial punkt att ta upp, men det påverkar tillgängligheten, transparensen och 

möjligheter för målgruppen och allmänheten till insyn i rådets verksamhet m.m.  

Rådens partiföreträdare bör ta ett än mer aktivt ansvar för att informera om händelser 

och beredningar i kommunens verksamhet som rådet kan ha ett intresse av att bevaka 

eller bli delaktiga i. 

När det gäller partiföreträdares hantering av rådets synpunkter bör ett mer strukturerat 

arbetssätt för hur rådet får återkoppling på nämndernas hantering av rådets synpunkter 

etableras. Det handlar framförallt om att avgöra vilka synpunkter som ska noteras och 

hanteras skriftligen och vilka synpunkter som ska hanteras muntligen. Här tror vi att det 

vore bra att etablera/utveckla ett skriftligt arbetssätt. Detta skulle även möjliggöra för fler i 

målgruppen att ta del av uppföljning av rådets frågor, vilket kan vara särskilt relevant då 

frågor kanaliseras genom föreningsrepresentanterna. 

Rådens roll som remissinstanser är i nuläget svag och bör stärkas för att öka inflytandet. 

Dels handlar det om att kommunen behöver harmonisera rådens reglementen med 

nämndernas reglementen för att tydliggöra rollerna i beslutsprocessen. Dels handlar det 

om att råden behöver nyttja partirepresentanterna bättre för att i god tid kunna förbereda 

sig för de ärenden som blir aktuella. För att råden ska komma in tidigare i 

beslutsprocessen ser vi inga hinder för att tjänstemannaorganisationen nyttjar råden i 

tidiga delar av beredningsfasen. Vi ser inte heller några hinder för att råden yttrar sig 

innan tjänstemannaförslag för ett ärende är färdigställt eller innan nämnden skickar 

ärendet på remiss.  

3.3.3 Behov av handläggningsstöd 

För att ge råden bästa tänkbara förutsättningar att klara sina uppdrag behöver råden ha 

tillgång till administrativt stöd och handläggningsstöd. Dels behöver det finnas rätt 

kompetens för handläggning av frågor inom respektive råds verksamhetsområde. Det 

handlar även om att ha tillgång till handläggningsresurser. Vi ser det som en nödvändig 

framgångsfaktor att kommunen stöttar råden samtidigt som vi ser att 

föreningsrepresentanterna och respektive förening skulle kunna ha en mer aktiv roll i att 

hjälpa till att stötta rådet med handläggningsuppgifter. Att aktivera 

föreningsrepresentanterna i högre grad skulle även vara positivt sett utifrån att inkludera 

fler inom rådets målgrupp. Hur stor grad av tjänstemannastöd som råden bör ha till sitt 

förfogande och hur det kan användas på ett effektivt sätt är en fråga som både 

kommunen och råden bör vara delaktiga i att avgöra och formalisera. 
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En stor del av utvärderingen har kretsat kring kommunens nytta av att föra dialog med 

målgrupperna inom råden. Men dialog handlar också om ett ömsesidigt utbyte, vilket vi 

tror kan stärkas. För att skapa en god grund för ömsesidigt utbyte tror vi att kunskaper 

om kommunens verksamhet utifrån ett helikopterperspektiv bör stärkas. Utbildning i 

exempelvis kommunens verksamhetsområde är något som regleras i reglementena för 

en del av råden. Vi rekommenderar att utbildningsinsatser om kommunens verksamhet 

riktas särskilt mot föreningsrepresentanter för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan 

föreningsrepresentanter och partiföreträdare i råden. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-10

 
2018/1130-1.2.3.2

Sara Palmman

Lokal överenskommelse mellan Luleå kommun och det 
civila samhället
Ärendenr 2018/1130-1.2.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
En framgångsfaktor för att skapa ett gott liv i Luleå är samverkan mellan det 
civila samhället och kommunen. Därför har representanter från kommunen, 
föreningar och organisationer träffats vid ett par tillfällen för att tillsammans 
hitta nya former för samarbete och samverkan.

Dialogerna har mynnat i ett förslag till en lokal överenskommelse mellan 
kommunen och det civila samhället. Förslaget till överenskommelse har varit 
ute på remiss till föreningar och organisationer. Remissen skickades ut via 
föreningsregistret och annonserades på Facebook och kommunens webbplats. 
De synpunkter som inkommit har beaktats och i viss mån inarbetats i 
förslaget. Samtliga yttranden som lämnats har besvarats av kvalitet & 
samhällsutveckling via brev. Kommunala pensionärsrådet, som är en del av 
kommunens organisation och därför inte fått remissen till sig, har ställt sig 
bakom SPF:s yttrande. 

Efter fullmäktiges beslut tar varje enskild förening/organisation ställning till 
överenskommelsen. De som väljer att skriva under överenskommelsen deltar 
tillsammans med kommunen i en årlig utvärdering av hur de ömsesidiga 
åtagandena fungerar. Den lokala överenskommelsen föreslås gälla under år 
2018–2022.

Beslutsunderlag
 Svar på yttrande från SPF Seniorerna, KLF Hid: 2018.7629
 Svar på yttrande från Synskadades RF, KLF Hid: 2018.7628
 Svar på yttrande från Rättighetscentrum Norrbotten, 

KLF Hid: 2018.7627
 Svar på yttrande från Funktionsrätt Luleå, KLF HId: 2018.7625
 Svar på yttrande från Flygmuséet F21, KLF Hid: 2018.7624
 Svar på yttrande från BAIK, KLF Hid: 2018.7626
 Förslag till lokal överenskommelse enligt remissomgång, 

KLF Hid: 2018.7630
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-10

 
2018/1130-1.2.3.2

Sara Palmman

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Föreningar anslutna till föreningsregistret
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 
    
  

  
 

Kommunala pensionärsrådet Datum 2018-09-27  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

§ 100 
 
Remiss – Förslag om lokal överenskommelse mellan Luleå 
kommun och det civila samhället för åren 2018-2022 
Ärendenr 2018/1130 
 
En remiss, ”Förslag om lokal överenskommelse mellan Luleå kommun och det 
civila samhället” har kommit till Kommunala Pensionärsrådets kännedom 
genom en representant i rådet som fått information via sin förening om att 
remissen gått ut för yttrande till föreningar och organisationer.  
 
Kommunala pensionärsrådets yttrande 
Rådet tillägger att det är bristfälligt att de inte erhållit remissen på ett regelrätt 
sätt och ifrågasätter därför utskicket. Det har framkommit att utskicket via 
föreningsregistret inte har fungerat och endast en förening har tagit del av 
remissen detta p.g.a att endast en person per förening har inlogg till 
föreningsregistret. Ansvaret för utskick på detta sättet blir personberoende 
och i detta fall har det absolut inte fungerat. 
 
KPR ställer sig bakom det remissvar med bilaga som SPF Seniorerna har 
lämnat på ”Förslag om lokal överenskommelse mellan Luleå kommun och det 
civila samhället för åren 2018-2022”.  
 
 
 
Paragrafen anses omedelbart justerad 
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Luleå Kommun 
xxx 
 
Remissvar till 
Förslag till lokal överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila 
samhället för åren 2018-2022. 
 
Styrelserna för SPF Seniorerna har vid Samrådets sammanträde 2018-09-17 behandlat kommunens 
förslag till "Överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället för åren 2018-2022".  

Styrelserna för SPF Seniorerna är positiva till det övergripande syftet – "att tillsammans verka för ett 
gott liv för medborgarna i Luleå kommun".  Att vara aktiv i en förening ger medborgarna möjligheter 
till ett aktivt liv, chansen att bryta en isolering och därmed öka livskvaliteten. Detta gynnar både 
kommunen och kommunmedborgarna. 

Vi tycker vidare att det är bra att kommunen har ambition och vilja att lära känna föreningslivets 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet, på samma sätt som det är att viktigt att föreningslivet / 
medborgarna förstår kommunens uppdrag.  

De formulerade principerna som ligger till grund för samverkan är bra och torde utgör en viktig 
förutsättning för ett meningsfullt samarbete, men ställer samtidigt krav på alla parter. Det är därför 
angeläget att det tydligt klargörs vad dessa krav innebär både för kommunen och för respektive 
förening i det civila samhället.  

En fundering vi har är hur det är tänkt att den årliga dialogen skall ske. Skall det vara en dialog med 
alla föreningar samtidigt eller en dialog med varje förening för sig alternativt med alla föreningar 
inom samma område, t ex pensionärsföreningar mm.  Måhända beror det på att vi inte varit med i de 
två inledande mötena som förevarit.  

Vill kommunen ha ett bra och för alla parter givande samarbete är förarbetet avgörande. Det synes 
för oss ha brustit i det förarbetet och informationen då många föreningar inte fått kallelse och därför 
inte kunnat medverka i de två tidigare informationsmötena.  

Styrelserna för SPF Seniorerna anser att det är svårt att ta ställning till förslaget till överenskommelse 
då det saknas information om bakgrund och syfte med överenskommelsen. Vi saknar även 
information om vilka organisationer som varit med vid de två träffar som varit, hur de valts ut och 
hur representationen sett ut. Det är uppenbart för oss att mer information behövs för att skapa 
förståelse och acceptans bland föreningarna.  

Vi föreslår att kommunen ånyo sammankallar samtliga föreningar i det civila samhället och redogör 
för det arbete som föregått framtagande av dokumentet " Överenskommelse mellan Luleå 
kommunen och det civila samhället för åren 2018-2022" och även beskriver bakgrund, syfte och mål 
med överenskommelsen. Det finns annars risk att överenskommelsen bara blir en pappersprodukt. 

Vi har i bilaga till denna skrivelse formulerat några mer detaljerade synpunkter, frågor och 
kommentarer som kommit fram vid vår diskussion och som förhoppningsvis tydliggör vilka frågor vi i 
föreningen har när det gäller överenskommelsen.  

 
Luleå 2018-09-17 

Styrelserna för SPF Seniorerna 
 
Åkerbäret, Ingabritt Brännvall ordf.  Bergnäset, Inger Karlman ordf. 
Mjölkudden, Kent Nilsson ordf.  Råneå, Kjell Hjelm ordf. 
Nederluleå, Åke Wallin ordf. 
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Enligt uppdrag 
Torgny Johansson 
Vice ordf. SPF Seniorerna Åkerbäret   
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Bilaga till remissvar från SPF Seniorerna:  "Överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila 
samhället för åren 2018-2022." 
 
Kompletterande frågor 
   
1. Inledningen 
Organisationsfrågor 
Vilka föreningar och organisationer har medverkat i denna överenskommelse och hur har 
föreningarna valts ut?  
Vilka personer har ingått i arbetsgrupperna? 
På vilket sätt kallades de till den första träffen och när i tid?  
Hur är det tänkt att utvärderingarna ska gå till? I storgrupp? Föreningsvis? Intressegrupper för sig? 
Annat sätt?  
På vilket sätt har informationen delgetts till föreningarna efter de båda dialogerna som förevarit?  
Vilken information får de föreningar som inte skriver under överenskommelsen? 
Kommer information att finnas på kommunens Hemsida? 
 
2. Gemensam värdegrund 
Den gemensamma värdegrunden är bra, men civilsamhällets villkor kan i detta sammanhang behöva 
preciseras och anpassas efter föreningens syfte och verksamhet. Det är många olika typer av 
föreningar och organisationer som avses där förutsättningarna för föreningarna givetvis är mycket 
olika, även om det givetvis finns saker som är gemensamma.  
 
Kommunens ansvar och skyldigheter kan också behöva preciseras. Det är viktigt att det finns en 
tydlighet i gränsdragningar och ansvar. 
 
3. Åtagande för samverkan 
a)  Principen om öppenhet och insyn - - ”Enkelt att kontakta kommunen”.  
Handlar det om annat än hur kommunens växel ska fungera eller finns andra tankar?  
 
- ”Det civila samhällets villkor och förutsättningar är kända bland berörda tjänstepersoner”.  
På vilket sätt skall tjänstepersoner skaffa sig kunskap om det civila samhällets villkor och 
förutsättningar? 
Vilka organisationer har hittills deltagit i den diskussionen?   
När ges föreningarna som hittills inte deltagit möjligheter att informera tjänstepersoner och 
precisera sina behov för att kunna medverka i denna överenskommelse?  
Hur ser återkopplingen från kommunen till föreningarna ut? Föreningarna kämpar redan idag med 
brist på föreningslokaler, bidrag för nuvarande verksamhet, svårigheter att locka medlemmar till att 
ta på sig uppdrag i föreningen. 
 
- ”Det civila samhället ska regelbundet uppdatera sina uppgifter i föreningsregistret”. 
Hur får vi information om hur detta skall göras? Det är en information som är ny för många 
föreningar. Det är ett krav på åtgärd som SPF Åkerbäret tycker är bra.  
 
- ”Det civila samhället ska medverka till att öka kommunanställdas förståelse”. 
På vilket sätt skall det civila samhället ges möjlighet att informera berörda tjänstemän inom 
kommunen om sin verksamhet och behov mm?  Vi utgår ifrån att syftet är att kommunanställda 
måste få lära sig mer om föreningslivets förutsättningar för sitt arbete för att möjliggöra 
föreningslivets engagemang i denna överenskommelse.  
 
Vår erfarenhet är att denna ambition är mycket bra, och kan leda till förbättrade möjligheter för 
föreningslivets utveckling. 
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b) Principen om dialog 
Hur kommer dialogen att ske?   
Vilka föreningar, intressegrupper m.fl kommer att kallas till dialogträffarna? Hur stor grupp blir det? 
Hur många grupper?  
På vilket sätt sker kallelse? Är det enbart via hemsidan eller kommer skriftiga kallelser att skickas till 
föreningarna. 
På vilket sätt engageras föreningslivet i planeringen och genomförandet av dessa träffar? Vad är 
kommunens roll och uppdrag, och vad är det civila samhällets roll och uppdrag i detta arbete?  
Hur ser organisationen ut? 
 Vilken information kommer att finnas på kommunens hemsida? 
På vilket sätt vill kommunen använda sig av föreningarna för att få ut sin information till det civila 
samhället? Föreningarna har medlemsmöten av olika slag samt en hemsida där information från 
kommunen kan spridas till föreningens medlemmar. 
 
c) principen om kvalitet 
- ”kommunen åtar sig att leda arbetet med att ta fram metoder för att utvärdera arbetet i ….”  
Kommer föreningarna ges möjlighet att inkomma med synpunkter och komma med egna förslag på 
de metoder som används vid utvärderingen? Ett bra exempel på metod är den utvärdering av Luleås 
fem råd som genomfördes av Implement Consulting Group våren 2018 där samtliga berörda 
föreningar medverkade. 
 
”… utveckla förutsättningarna för det civila samhället att delta i upphandlingar” 
Hur skall detta vara möjligt? Är inte det ett sätt att frånta kommunen sitt absoluta ansvar för 
upphandlingarna, en viktig kommunal angelägenhet?  
Vilken faktakunskap kan man kräva av det civila samhället för medverkan i kommunala 
upphandlingar? 
Hur får det civila samhället information om vilka upphandlingar som ska göras? 
Vilken typ av upphandlingar? LOVen? Inköpsmaterial? Annat? 
 
- ”det civila samhället har ett eget ansvar att söka information om kommande upphandlingar” 
Detta är ett helt orimligt uppdrag att lägga på det civila samhället där de flesta föreningarna bygger 
på ideell verksamhet. Här anser vi att kommunen skall ta sitt ansvar. Kommunen har skyldigheter att 
ge information till samhället. Kommunen kan inte förvänta sig att ideella krafter klarar detta.  
 
d) Principen om långsiktighet 
- ”kommunen ska ge förutsättningar för att civilsamhället ska kunna planera sin verksamhet på 
lång sikt”. 
Hur ska organisationen för detta se ut? Vad innebär ”på lång sikt”? 

- ” Det civila samhället stimulerar till långsiktighet genom att till kommunen lämna väl 
genomarbetade och korrekta ansökningar”. 
Vad menas med väl genomarbetade och korrekta ansökningar? 
Hur ska kommunens löpande utbildning i korrekta ansökningar se ut? Föreningslivets eldsjälar byts ut 
med jämna mellanrum.  
Hur ska kommunen underlätta för det civila samhället att planera sina verksamheter. Kravet på 
korrekta ansökningar kan annars innebära att det försvårar för det civila samhället att få sina 
ansökningar beviljade? 
Styrelsen hänvisar till en annan ambition i detta dokument, att tjänstemännen bättre ska förstå 
föreningslivets förutsättningar för sin verksamhet och ge möjligheter att medverka i kommunens 
utvecklingsarbete.  
 
e) Principen om mångfald 
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- ”En dörr in”.  
Vad innebär det? 
 
- ”..jämlika förutsättningar vid bidragsgivning och vid uthyrning av lokaler”. 
Hur ser regler för bidragsgivning samt regler för uthyrning av lokaler ut idag?  
Hur ser föreningarnas behov av föreningslokaler ut och hur arbetar kommunen för att identifiera 
föreningarnas behov?  
Har föreningarna fått komma in med sina synpunkter? 
 
- ”Det civila samhället ska arbeta för att öka samverkan med andra föreningar och organisationer”. 
Vilka andra föreningar ingår inte i civilsamhället och med vilka föreningar är en ökad samverkan 
önskvärd?  
Vilka tankar och attityder ligger bakom denna ambition?  
Vilka resurser ges till föreningarna? Ideella verksamheter har begränsade förutsättningar att arbeta 
hur brett som helst. 
 
4. Ramverk 
- ”Denna överenskommelse är en generell ram som utgör en grund för mer detaljerade avtal och 
överenskommelser mellan kommun och föreningar”. 
Dessa mer detaljerade avtal och överenskommelse måste preciseras innan det är möjligt för en 
förening att underteckna detta dokument!  
 
- ”att skriva under … är inte en förutsättning för att få bidrag … 
Det påståendet känns inte trovärdigt. Med detta ramverk, inklusive förvarning om betydande ökade 
krav på insatser från civilsamhället befarar styrelsen att föreningar som inte skriver under 
överenskommelsen kommer att gå miste om värdefull information som kan ligga till grund för just 
bidrag och stöd från kommunen.  Detta bör klargöras. 
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LULEÅ KOMMUN BREV 1 (9)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-10

 
2018/1130-1.2.3.2

Sara Palmman

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON HEMSIDA

Luleå kommun Rådstugatan 11 0920-45 30 00  www.lulea.se

971 85 LULEÅ

Svar på yttrande från SPF Seniorerna
Tack för de synpunkter ni skickade in gällande förslaget till Lokal 
överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället.

Av ert yttrande och de frågeställningar ni lämnar framgår att det finns en 
besvikelse över att ni inte varit delaktiga i den process som föregått förslaget. 
Hela idén med en lokal överenskommelse för samverkan bygger på dialog och 
delaktighet genom hela processen så på kommunens vägnar vill jag verkligen 
beklaga att inbjudan till medverkan inte nått fram. 

I förhoppning om att ni ska få en klar bild av processen och vilja medverka 
framöver har jag med stor omsorg försökt besvara de frågor ni ställt i den 
bifogade bilagan.  

Med vänliga hälsningar

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-10

 
2018/1130-1.2.3.2

Sara Palmman

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS

Luleå kommun    0920-45 30 00   sara.palmman@lulea.se  
Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling  DIREKT TELEFAX BANKGIRO www.lulea.se
971 85 LULEÅ  

Bilaga till remissvar från SPF Seniorerna:  
SPF Seniorerna har lämnat följande frågor (markerade med kursiv stil). 
Staben för kvalitet & samhällsutveckling svarar enligt nedan.

1. Inledningen
Organisationsfrågor
Vilka föreningar och organisationer har medverkat i denna överenskommelse och hur 
har föreningarna valts ut? 
Svar: Överenskommelsen finns ännu inte utan ska efter remissrundan till 
föreningarna beslutas av kommunfullmäktige. Ingen kan alltså ännu vara 
med. Inbjudan för att samtala om samverkan mellan kommun och civila 
samhället (som sedan mynnat i förslaget till överenskommelse) distribuerades 
på samma sätt som remissen, alltså 

 via mejl till alla organisationer som finns med i föreningsregistret
 information på www.lulea.se samt Luleå kommuns sida på Facebook
 annonser på Facebook

Alla som anmälde sig var välkomna.

På mötet i november 2017 medverkade utöver politiker och tjänstepersoner 
från Luleå kommun följande organisationer:
ABCD Budo Kai 
Sverige

Attention föräldragrupp i 
Luleå

Centerpartiet

Dansinitiativet Digital Strateg Djurens Rätt Boden-
Luleå

Edvikens vägförening Estniska föreningen FUB Luleå
Hertsöns 
Socialdemokratiska 
förening

Hertsöns 
Bagarstugeförening

Hyresgästföreningen

Höken basket IFK Luleå Kommunstyrelsen
Kultur utan gränser Latinamerikakommittén Lira BK
Luleå Alpina Luleå Atletklubb Luleå Biodlarförening
Luleå city 
basketbollförening

Luleå HIF o IBK Luleå Luleå ju-jutsuklubb

Luleå Lions Club Luleå Roller Derby Luleå ryttarförening
Luleå Salsa Club MÄN Luleå Naturskyddsföreningen i 

Norrbottens län
Norrbottens 
Idrottsförbund

OK Renen Friluftsfrämjandet Luleå

PopKult Nord Rabarber konsthantverk Ridsällskapet Balans
Rädda Jakten Rättvisepartiet 

Socialisterna
Röda Korset

SEÖN Skidkommittén 
Friluftsfrämjandet Luleå

Snow Garden
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Sara Palmman

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS

Luleå kommun    0920-45 30 00   sara.palmman@lulea.se  
Kommunledningsförvaltningen
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Sputnik SRF Luleå Sunderby S förening
Sunderby 
skoterförening

Svartöstans 
intresseförening

Svenska Kyrkan

Svenskt Medborgarliv Synskadades 
Riksförbund Luleå 
lokalförening

Synskadades 
Riksförbund Norrbotten

TAF Tornedalsgillet Tornedalsgillet, 
UNF Norrbotten VildaKidz Vänsterpartiet
NEUROLuleå Husmodersföreningen KvinnoKraft i Råneå

Vid mötet i april 2018 medverkade utöver politiker och tjänstepersoner från 
Luleå kommun följande organisationer:

Arctic Cheer Avalanches Brottsofferjouren Luleå Djurens Rätt
Edvikens vägförening Folkets Hus Ripan Friskoteket
Hertsö S-förening Husmodersförening 

KvinnoKraft i Råneå, 
Tornedalsgillet, 

Hembygdsföreningen i 
Råneå 

NEURO Luleå Hyresgästföreningen

Lions club Luleå Luleå Biodlarförening Luleå 
Konståkningsklubb

Luleå Närradio Luleå Roller Derby Norrbottens 
Idrottsförbund

Parasport Norrbotten Röda Korset Luleå SEÖN
Svartöstans 
intresseförening

Syriska Förening i 
Norrbotten

Teater Scratch

Unga Reumatiker VildaKidz

Vilka personer har ingått i arbetsgrupperna? 
Svar: Enligt den nya datalagstiftningen kan inte denna information sparas, 
utan endast vilka föreningar som deltog.

På vilket sätt kallades de till den första träffen och när i tid? 
Svar: Inbjudan distribuerades på samma sätt som remissen, alltså 

 via mejl till alla organisationer som finns med i föreningsregistret
 information på www.lulea.se samt Luleå kommuns sida på Facebook
 annonser på Facebook

Alla som anmälde sig var välkomna. Inbjudan gick ut under oktober 2017 med 
påminnelse två veckor innan, alltså vecka 45 (andra veckan i november).
Hur är det tänkt att utvärderingarna ska gå till? I storgrupp? Föreningsvis? 
Intressegrupper för sig? Annat sätt? 
Svar: Det är ännu inte fastställt hur utvärderingarna ska gå till. Detta är något 
som kommunen tillsammans med dem som skriver under överenskommelsen 
ska arbeta fram.
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På vilket sätt har informationen delgetts till föreningarna efter de båda dialogerna som 
förevarit? 
Svar: Muntlig och skriftlig information på möten, mejl med 
minnesanteckningar till närvarande samt information på 
www.lulea.se/ettgottliv

Vilken information får de föreningar som inte skriver under överenskommelsen?
Svar: Information finns på www.lulea.se/ettgottliv

Kommer information att finnas på kommunens Hemsida?
Svar: Ja. Allt som hänt och händer i processen finns samlat på 
www.lulea.se/ettgottliv

2. Gemensam värdegrund
Den gemensamma värdegrunden är bra, men civilsamhällets villkor kan i detta 
sammanhang behöva preciseras och anpassas efter föreningens syfte och verksamhet. 
Det är många olika typer av föreningar och organisationer som avses där 
förutsättningarna för föreningarna givetvis är mycket olika, även om det givetvis 
finns saker som är gemensamma. 

Kommunens ansvar och skyldigheter kan också behöva preciseras. Det är viktigt att 
det finns en tydlighet i gränsdragningar och ansvar.
Svar: Tack för synpunkten. Tanken med överenskommelsen är att den ska 
vara på en så pass övergripande nivå så att skrivningarna fungerar för alla 
olika typer av organisationer i det civila samhället. 

3. Åtagande för samverkan
a) Principen om öppenhet och insyn
- ”Enkelt att kontakta kommunen”
Handlar det om annat än hur kommunens växel ska fungera eller finns andra tankar? 
Svar: Som det står i förslaget handlar det om att det ska vara enkelt att komma 
i kontakt med kommunen. Då är kommunens växel en viktig del. 

- ”Det civila samhällets villkor och förutsättningar är kända bland berörda 
tjänstepersoner”
På vilket sätt skall tjänstepersoner skaffa sig kunskap om det civila samhällets villkor 
och förutsättningar?
Svar: Detta är inte fastställt utan ska utarbetas efter att fullmäktige tagit 
ställning till förslaget. 
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Vilka organisationer har hittills deltagit i den diskussionen?  
Svar: Ingen. Se ovan.
När ges föreningarna som hittills inte deltagit möjligheter att informera 
tjänstepersoner och precisera sina behov för att kunna medverka i denna 
överenskommelse? 
Svar: I förslaget till överenskommelse finns en del som handlar om att 
kommunen och det civila samhället tillsammans ska arrangera dialogträffar 
två gånger per år. Vid dessa dialogträffar är alla föreningar i Luleå med en 
demokratisk värdegrund välkomna att delta.
Hur ser återkopplingen från kommunen till föreningarna ut? Föreningarna kämpar 
redan idag med brist på föreningslokaler, bidrag för nuvarande verksamhet, 
svårigheter att locka medlemmar till att ta på sig uppdrag i föreningen.
Svar: Återkoppling gällande arbetet med den lokala överenskommelsen sker 
enligt ovan beskrivna metoder.  

- ”Det civila samhället ska regelbundet uppdatera sina uppgifter i 
föreningsregistret”
Hur får vi information om hur detta skall göras? Det är en information som är ny för 
många föreningar. 
Svar: Bland annat via kommunens hemsida samt mejlutskick. På de 
föreslagna dialogträffarna kommer även information att ges.
Det är ett krav på åtgärd som SPF Åkerbäret tycker är bra.
Svar: Tack för synpunkten!

- ”Det civila samhället ska medverka till att öka kommunanställdas 
förståelse”
På vilket sätt skall det civila samhället ges möjlighet att informera berörda tjänstemän 
inom kommunen om sin verksamhet och behov mm?  Vi utgår ifrån att syftet är att 
kommunanställda måste få lära sig mer om föreningslivets förutsättningar för sitt 
arbete för att möjliggöra föreningslivets engagemang i denna överenskommelse. 
Svar: Detta är inte fastställt utan ska utarbetas efter att fullmäktige tagit 
ställning till förslaget.
Vår erfarenhet är att denna ambition är mycket bra, och kan leda till förbättrade 
möjligheter för föreningslivets utveckling.
Svar: Tack för synpunkten!
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b) Principen om dialog
Hur kommer dialogen att ske?  
Vilka föreningar, intressegrupper m.fl kommer att kallas till dialogträffarna? Hur stor 
grupp blir det? Hur många grupper? 
På vilket sätt sker kallelse? Är det enbart via hemsidan eller kommer skriftiga kallelser 
att skickas till föreningarna.
På vilket sätt engageras föreningslivet i planeringen och genomförandet av dessa 
träffar? Vad är kommunens roll och uppdrag, och vad är det civila samhällets roll och 
uppdrag i detta arbete? 
Hur ser organisationen ut?
 Vilken information kommer att finnas på kommunens hemsida?
På vilket sätt vill kommunen använda sig av föreningarna för att få ut sin information 
till det civila samhället? Föreningarna har medlemsmöten av olika slag samt en 
hemsida där information från kommunen kan spridas till föreningens medlemmar.
Svar: Detta är inte fastställt utan ska utarbetas efter att fullmäktige tagit 
ställning till förslaget. I förslaget till överenskommelse står dock att 
dialogträffarna ska utarbetas i samverkan mellan kommunen och det civila 
samhället. 

c) Principen om kvalitet
- ”kommunen åtar sig att leda arbetet med att ta fram metoder för att 
utvärdera arbetet i ….” 
Kommer föreningarna ges möjlighet att inkomma med synpunkter och komma med 
egna förslag på de metoder som används vid utvärderingen? Ett bra exempel på metod 
är den utvärdering av Luleås fem råd som genomfördes av Implement Consulting 
Group våren 2018 där samtliga berörda föreningar medverkade.
Svar: Detta är inte fastställt utan ska utarbetas efter att fullmäktige tagit 
ställning till förslaget. Skrivningen ”att leda” stipulerar att kommunen inte ska 
göra detta på egen hand utan i samverkan med civila samhället. 

- ”… utveckla förutsättningarna för det civila samhället att delta i 
upphandlingar”
Hur skall detta vara möjligt? Är inte det ett sätt att frånta kommunen sitt absoluta 
ansvar för upphandlingarna, en viktig kommunal angelägenhet? 
Vilken faktakunskap kan man kräva av det civila samhället för medverkan i 
kommunala upphandlingar?
Hur får det civila samhället information om vilka upphandlingar som ska göras?
Vilken typ av upphandlingar? LOVen? Inköpsmaterial? Annat?
Svar: Tanken med skrivningen är att kommunen ska göra det lättare för 
föreningar eller organisationer att lämna anbud i olika typer av 
upphandlingar som görs. Ett exempel kan vara att kommunen i 
upphandlingen öppnar för att köpa vissa varor/tjänster i mindre enheter.
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- ”det civila samhället har ett eget ansvar att söka information om 
kommande upphandlingar”
Detta är ett helt orimligt uppdrag att lägga på det civila samhället där de flesta 
föreningarna bygger på ideell verksamhet. Här anser vi att kommunen skall ta sitt 
ansvar. Kommunen har skyldigheter att ge information till samhället. Kommunen kan 
inte förvänta sig att ideella krafter klarar detta. 
Svar: Precis som idag kommer alla upphandlingar även framdeles att 
annonseras, men med denna skrivning poängteras att om en organisation vill 
delta i upphandlingen så har inte kommunen ansvar för att bedriva 
uppsökande verksamhet.

d) Principen om långsiktighet
- ”kommunen ska ge förutsättningar för att civilsamhället ska kunna 
planera sin verksamhet på lång sikt”.
Hur ska organisationen för detta se ut? Vad innebär ”på lång sikt”?
Svar: Detta är inte fastställt utan ska utarbetas efter att fullmäktige tagit 
ställning till förslaget.

- ” Det civila samhället stimulerar till långsiktighet genom att till 
kommunen lämna väl genomarbetade och korrekta ansökningar”.
Vad menas med väl genomarbetade och korrekta ansökningar?
Hur ska kommunens löpande utbildning i korrekta ansökningar se ut? Föreningslivets 
eldsjälar byts ut med jämna mellanrum. 
Hur ska kommunen underlätta för det civila samhället att planera sina verksamheter. 
Kravet på korrekta ansökningar kan annars innebära att det försvårar för det civila 
samhället att få sina ansökningar beviljade?
Styrelsen hänvisar till en annan ambition i detta dokument, att tjänstemännen bättre 
ska förstå föreningslivets förutsättningar för sin verksamhet och ge möjligheter att 
medverka i kommunens utvecklingsarbete. 
Svar: Detta är ett åtagande som det civila samhället ska göra. På vilket sätt 
kommunen ska kunna hjälpa till måste utarbetas i samverkan med det civila 
samhället.  

e) Principen om mångfald
- ”En dörr in”. 
Vad innebär det?
Svar: En dörr in är kommunens nya portal på webben för kommunikation med 
föreningar. Via denna sker bland annat bidragsansökningar.
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- ”..jämlika förutsättningar vid bidragsgivning och vid uthyrning av 
lokaler”.
Hur ser regler för bidragsgivning samt regler för uthyrning av lokaler ut idag? 
Svar: Se https://www.lulea.se/uppleva--gora/foreningsliv--bidrag/bidrag-till-
foreningar-och-privatpersoner.html samt https://www.lulea.se/uppleva--
gora/boka.html

Hur ser föreningarnas behov av föreningslokaler ut och hur arbetar kommunen för att 
identifiera föreningarnas behov? 
Har föreningarna fått komma in med sina synpunkter?
Svar: Denna fråga är en verksamhetsfråga för fritidsförvaltningen. Frågan 
diskuterades i viss omfattning vid dialogmötet i november se gärna: 
www.lulea.se/ettgottliv och klicka på länken ”Förslagen från dialogen 2017-
11-22”
 
- ”Det civila samhället ska arbeta för att öka samverkan med andra 
föreningar och organisationer”.
Vilka andra föreningar ingår inte i civilsamhället och med vilka föreningar är 
en ökad samverkan önskvärd? 
Vilka tankar och attityder ligger bakom denna ambition? 
Vilka resurser ges till föreningarna? Ideella verksamheter har begränsade 
förutsättningar att arbeta hur brett som helst.
Svar: Med andra föreningar menas att föreningarna ska samverka inte bara 
med kommunen, utan även med varandra. Tanken är att om föreningar kan 
samverka och samarbeta kan man tillsammans åstadkomma saker som den 
enskilda föreningen inte klarar av.

4. Ramverk
- ”Denna överenskommelse är en generell ram som utgör en grund för mer 
detaljerade avtal och överenskommelser mellan kommun och föreningar”.
Dessa mer detaljerade avtal och överenskommelse måste preciseras innan det är 
möjligt för en förening att underteckna detta dokument! 
Svar: Eventuella detaljerade avtal är tänkta att göras mellan en/flera förening(-
ar) och kommunen för att vid ett givet tillfälle åstadkomma/utföra något. Den 
lokala överenskommelsen ligger då i botten för att parterna ska utgå från 
samma värdegrund. 
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- ”att skriva under … är inte en förutsättning för att få bidrag …
Det påståendet känns inte trovärdigt. Med detta ramverk, inklusive förvarning om 
betydande ökade krav på insatser från civilsamhället befarar styrelsen att föreningar 
som inte skriver under överenskommelsen kommer att gå miste om värdefull 
information som kan ligga till grund för just bidrag och stöd från kommunen.  Detta 
bör klargöras.
Svar: Bidrag och stöd söks på samma sätt för alla, oavsett om organisationen 
har skrivit under den lokala överenskommelsen eller inte. Information från 
kommunen kommer spridas på samma sätt som idag. Som nämns i förslaget 
är syftet med överenskommelsen att utifrån en gemensam värdegrund bidra 
till ökad samverkan mellan kommunen och det civila samhället. 
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Synskadades Riksförbund 
Luleå 

 

Synskadades Riksförbund Luleå 
  

Synskadades Riksförbund Luleå lokalförening 
 
 
    Till 
    Luleå Kommun 
    Lulea.kommun@lulea.se 
 
Yttrande av förslaget till Lokal överenskommelse (LÖK) 
 
Synskadades Riksförbund Luleå, är Luleå kommuns lokalförening av 
synskadade. Vi har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på, 
lokala överenskommelser mellan Luleå kommun och civilsamhället. 
 

Allmänt om lokala överenskommelsen 
SRF Luleå anser att förutom mänskliga rättigheter, FN:s 
barnkonvention och diskrimineringslagen, måste överenskommelsen 
även bygga på FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, kvinnokonventionen samt FN:s agenda 2030. 
 
För att de vägledande principerna ska kunna uppfyllas i 
överenskommelsen mellan kommun och funktionshindersföreningar 
måste vissa förutsättningar uppfyllas: 
Mer resurser framför allt ekonomiska för att kunna bygga upp 
verksamheten på långsikt och fullfölja åtagandena i 
överenskommelsen så att funktionshindersföreningarna kan bibehålla 
hög kompetens, kvalitet och kontinuitet, för att uppfylla och säkerställa 
att principerna efterlevs: 
 

Öppenhet och insyn 
Kommunen bör i Samarbete med funktionshindersföreningar skapa 
förutsättningar för att öka kunskap och information om 
funktionsnedsättning till allmänheten och inte enbart till 
kommunanställda. För att förebygga intolerans, diskriminering både 
på individuell- och strukturell nivå.   
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Kvalitet 
SRF anser att känna till och få tag på upphandlingsunderlag är svårt 
för en förening utan hjälp av berörd tjänstepersonal, för att få relevant 
information och underlag om pågående upphandling. 
Som är väsentlig utifrån ett funktionshindersperspektiv så att 
föreningarna kan lämna ett heltäckande och grundligt underlag till 
berörd upphandling.  
 

Långsiktighet 
SRF menar att en förutsättning för att uppnå långsiktighet inom 
funktionshindersföreningar är utökade resurser både ekonomiska och 
personal för att utveckla föreningen, tillförlitlighet, kvalitet och 
kontinuitet. 
 

Mångfald 
För att stärka funktionshindersföreningarnas roll och inflytande måste 
personer med funktionsnedsättning vara en naturlig del av 
kommunanställd personal samt fler som engagerar sig politiskt. 
 

Oberoende och självständighet 
Funktionshindersföreningar är i vissa delar beroende av ett väsentligt 
stöd från kommunen, men måste kunna verka oberoende och 
självständigt för att vara trovärdigt och leva upp till alla människors 
lika värde. 
 
Synskadades Riksförbund Luleå lokalförening 
 
Anna Kallin 
Ordförande 

Vid frågor kontakta 
Thomas Tillberg 
Ombudsman 
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Svar på yttrande från Synskadades RF

Tack för de synpunkter ni skickade in gällande förslaget till Lokal 
överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället.

I det förslag som fullmäktige tar ställning till har er synpunkt rörande vilka 
FN-konventioner, samt att Agenda 2030, som ska gälla för överenskommelsen 
inarbetats.

Då överenskommelsen ligger på en övergripande nivå behandlas inte 
resursfördelning varför era önskemål om ökade resurser har noterats men inte 
föranlett någon ändring i förslaget till överenskommelse. 

När det gäller synpunkten under området Kvalitet är det ett viktigt inspel som 
ni med fördel kan driva vid de kommande dialoger som föreslås i den lokala 
överenskommelsen.

Med vänliga hälsningar

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati
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From:                                 Luleå Kommun
Sent:                                  Fri, 28 Sep 2018 13:26:34 +0200
To:                                      Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress
Subject:                             VB: Kommentarer till Lokal överenskommelse mellan kommunen och det civila 
samhället [2018KC62957]

Från:  
Skickat: den 28 september 2018 13:01
Till: 'lulea.kommun@lulea.se' 
Ämne: Kommentarer till Lokal överenskommelse mellan kommunen och det civila samhället

Hej, 

tack för möjligheten att lämna kommentarer på förslaget till Lokal överenskommelse mellan Luleå 
kommun och det civila samhället. Rättighetscentrum Norrbotten har följande synpunkter: 

 Vi tycker det är positivt att överenskommelsen anger att parterna verkar enligt 
diskrimineringslagen och respekterar alla människors lika rättigheter, möjligheter och värde 
oberoende av diskrimineringsgrunderna. Vi föreslår dock att uttrycket ”könsöverskridande 
identitet eller uttryck” byts ut mot ”könsidentitet eller uttryck”. Detta överensstämmer även 
med den terminologi som Diskrimineringsombudsmannen (DO) använder, då DO anser att lagens 
begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvikare i ett 
samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. Rättighetscentrum Norrbotten 
delar denna uppfattning. 

 Kommunens åtaganden gäller gentemot föreningar och organisationer med en värdegrund byggd 
på demokratiska principer, och parterna ska ställa upp på mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och verka enligt diskrimineringslagen. Detta är viktigt. Beslut att utesluta 
parter från samverkan utifrån tex brister i den demokratiska värdegrunden måste dock alltid 
vara sakligt motiverade och grundas på fakta och bevis snarare än på rykten och antaganden. 
Detta kan låta som en självklarhet, men Rättighetscentrum vill ändå lyfta detta i ljuset av flera 
uppmärksammade fall senaste åren där bland annat muslimska organisationer särbehandlats av 
både statliga aktörer och kommuner runt om i landet, i flera fall synbarligen på ett osakligt sätt. 

 Delar av civilsamhället bidrar med granskning av hur privata och offentliga aktörer agerar inom sina 
mandat. Detta är ett viktig funktion för att upprätthålla de demokratiska principerna i samhället. 
Överenskommelsen avslutas med formuleringen ”Det civila samhället ska respektera 
kommunens skyldigheter och ansvar samt ha tillit att beslut fattas enligt fastställda lagar och 
riktlinjer”. Det vore olyckligt om detta ska tolkas som ett minskat utrymme för civilsamhället att 
kritiskt granska kommunen, eller att sådan kritik kan få negativ påverkan på samverkan mellan 
kommun och civilsamhälle. 

Med vänlig hälsning
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Svar på yttrande från Rättighetscentrum Norrbotten
Tack för de synpunkter ni skickade in gällande förslaget till Lokal 
överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället.

I det förslag som fullmäktige tar ställning till har er synpunkt gällande 
uttrycket ”könsöverskridande identitet eller uttryck” inarbetats. Nuvarande 
skrivning är istället ”könsidentitet eller uttryck”.

Er synpunkt gällande den demokratiska värdegrunden har noterats men inte 
föranlett någon ändring i förslaget till överenskommelse. 

När det gäller den sista punkten om respekt för kommunens skyldigheter är 
andemeningen att det inom det civila samhället ska finnas en acceptans och 
förståelse för att kommunen styrs av en lagstiftning som gör att kommunen 
inte har samma utrymme och frihet som det civila samhället att agera i olika 
frågor. Precis som ni uttrycker har både det civila samhället och även media 
en viktig funktion att granska offentlig sektors göranden och låtanden. I 
förslaget har vi därför tydligt uttryckt att oavsett om en förening skriver 
under överenskommelsen eller inte ska den ha samma möjligheter till bidrag 
och stöd från kommunen. 

Med vänliga hälsningar

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati
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Hej,

Här kommer ett ärende från Kundcenter

Ärendenummer:        

Innehåll

Synpunkter på lokal överenskommelse (LÖK) från Bergnäsets AIK

Hej

Här kommer synpunkter och medskick från Bergnäsets AIK avseende
"Överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället":

Vi ställer oss positiva till helhetsupplägget att man på ett mer uttalat
sätt deklarerar att civilsamhällets aktörer är viktiga och också medför
både skyldigheter och rättigheter för båda parter. Vi som en större, främst
geografisk styrd förening vill absolut finnas med i högre grad i
interaktionen med samhället och för både vår stadsdel/vårt
upptagningsområde och för de medlemmar och aktiva som deltar i vår
verksamhet och därigenom delar vår värdegrund, som ett "kit" som knyter
ihop samhället. Vi vill inte bara vara en idrottsförening för de aktiva i
idrotterna som vi organiserar utan vi vill bidra i vardagen för alla som
direkt eller indirekt berörs av vår verksamhet. Att kunna nyttja exempelvis
idrottsföreningar för detta ändamål borgar för att de demokratiska
spelreglerna över tid kommer fungera i verksamheten.

Vi vill framhålla vikten att överenskommelsen bör rikta sig till de rent
allmännyttiga föreningarna med i stort sett uteslutande ideella engagerade
(exkluderat anställd personal med kollektivavtal exempelvis) vilket borgar
för att varje krona i verksamheten också går till rätt ändamål.

Vi ser gärna att de föreningar som sköter överenskommelser på ett bra sätt
får förfrågningar om samarbete, samverkan och möjligen projekt i högre grad
än andra då de både blir en kvalitetsstämpel och ett incitament för
föreningarna att jobba med denna överenskommelse.

Det kan dock finnas hinder för mindre föreningar och specialidrott‐ och
intresseföreningar som genom sättet det är skrivet kan känna sig utanför
upplägget då det kommer krävas en del från föreningarna som medverkar. Här
kan det vara viktigt att inte göra för stor skillnad i ev ekonomiska
incitament att delta i denna överenskommelse så att vi får uppdelat
föreningsliv.

Vi ser fram emot det mer detaljerade avtalsdiskussionerna och står till
förfogande för dialogen så snart detta är möjligt.
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Mvh Styrelsen för Bergnäsets AIK

Fas ghetsbeteckning:
Personnummer:           
Förnamn:                       
E ernamn:                    
Kundens e‐post:          
Mobilnummer:            
Adress:                         
Hemtelefonnr:          
Arbetstelefon:         
Företag:                     

Med vänlig hälsning
Ulrika Lindgren
Kommunvägledare

Kundcenter
Servicekontoret
Tfn: 0920‐45 30 00
www.lulea.se
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Svar på yttrande från BAIK
Tack för de synpunkter ni skickade in gällande förslaget till Lokal 
överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället.

Ert förslag om att överenskommelsen bör riktas till de rent allmännyttiga 
föreningarna med i stort sett uteslutande ideella engagerade har noterats. 
Någon ändring i texten har dock inte gjorts då ambitionen är att kommunen 
ska samverka med hela det civila samhället och så länge en organisation vilar 
på demokratiska principer välkomnas den att underteckna överens-
kommelsen. 

En viktig utgångspunkt för överenskommelsen är att alla föreningar ska 
behandlas lika och ges samma förutsättningar. Er synpunkt att små föreningar 
inte ska missgynnas är viktig och tas med i det fortsatta arbetet. 

Med vänliga hälsningar

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati
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Hej,              Luleå 2018-10-01 

 

 

 

 

Här kommer vårt yttrande och tankar kring förslaget om Lokal överenskommelse. 

 

Vi från Funktionsrätt Luleå (f.d. HSO Luleå) vill föra dialog och samverkan och vill gärna 

stötta upp där vi kan komplettera kommunens egna verksamheter. Vi är i beroende av stöd 

från Luleå kommun för att kunna stötta och komplettera kommunen och dess invånare och 

våra medlemsföreningar. Samtidigt värnar vi om vårt oberoende och vikten av att kunna verka 

inom våra ramar och sakfrågor. 

 

Vi har några tankar som kan underlätta vårt samarbete med er och övriga organisationer. 

 

Vi inom föreningslivet har ofta breda kunskaper utöver ”de akademiska ramarna” och 

möjlighet att kunna vara flexibla och fånga upp och skapa aktiviteter och anpassade 

mötesplatser och liknande efter behov. Dessutom kan vi ofta sadla om snabbt om så krävs, det 

är några av våra styrkor. Trots att vi är en ganska stor organisation så drivs den till allra 

största del av frivilliga krafter.  

 

Vi tänker att för att det ska vara kontinuitet i det vi kan bidra med är bidrag viktiga för oss och 

att vi fortsatt har tillgängliga lokaler. Många hjälper till ideellt, efter tid och förmåga, men för 

att kunna bereda saker och kunna vara behjälpliga på det sättet vi vill och behövs inom är det 

viktigt att det också finns möjlighet till anställda för att trygga upp våra verksamheter och 

bidrag för att vi ska kunna bedriva dem. Allt för korta beslut om ekonomiska medel betyder 

många gånger att våra verksamheter bara kan garanteras kortsiktigt.  

 

Under principen om dialog tänker vi att det kanske är bra om man träffas utöver dialogmöten i 

form av ett nätverk med representanter från kommunen och civilsamhället. Korta 

kontaktvägar som i sin tur snabbt kan informera sin respektive organisation om eventuella 

samverkansprojekt, eller liknande. Vi tänker att genom kontaktpersoner så blir det lättare att 

veta var man ska vända sig ifall man inte kan eller vill som medborgare delta i dialogmöten 

och att dessa kontaktpersoner länkas från Luleå kommuns hemsida och från de organisationer 

i civilsamhället som har hemsidor.  

 

För oss är det viktigt att samtliga konventioner om mänskliga rättigheter följs, lika så 

diskrimineringslagen. Vi anser också att man generellt måste få en ökad kunskap inom 

funktionsvariationer så väl inom Luleå kommun som ute i samhället. 

 

 

Jan Bramberg, ordförande 

Styrelsen för Funktionsrätt Luleå 

 

 

 

78



LULEÅ KOMMUN BREV 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-10

 
2018/1130-1.2.3.2

Sara Palmman

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON HEMSIDA

Luleå kommun Rådstugatan 11 0920-45 30 00  www.lulea.se

971 85 LULEÅ

Svar på yttrande från Funktionsrätt Luleå
Tack för de synpunkter ni skickade in gällande förslaget till Lokal 
överenskommelse mellan Luleå kommun och det civila samhället.

I det förslag som fullmäktige tar ställning till har er synpunkt gällande vilka 
FN-konventioner som ska gälla för överenskommelsen inarbetats.

Då överenskommelsen ligger på en övergripande nivå behandlas inte 
resursfördelning varför era önskemål om ökade resurser har noterats men inte 
inarbetats. 

Ert förslag om vikten av att det ska finnas flera olika sätt och kanaler för att 
mötas, är ett viktigt inspel som ni med fördel kan driva vid de kommande 
dialoger som föreslås i den lokala överenskommelsen.

Med vänliga hälsningar

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati
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Hej,

Här kommer ett ärende från Kundcenter

Ärendenummer:      

Innehåll

LÖK

Hej!
Jag har löst förslaget till Överenskommelse mellan Luleå kommun och det
civila samhället. Jag är sekreterare i föreningen Flygmuseet F 21 Luleå och
ordförande i Majblommans lokalförening i Luleå så jag kan svara för båda
föreningarna.

Under 2017 hade vi Region Norrbottens Allmänna beredning uppdraget att
genomföra dialoger med civilsamhället i länet från kustkommunerna till
inlandskommunerna i glesbygden.

Det som var ett genomgående behov och som jag kan instämma med ifrån min
horisont är att ha en kontaktpunkt som kan ge en samlad information om
vilka bidrag som finns att söka, var man söker dem och även hur man
utformar ansökan. Bifogar rapporten i sin helhet som vi i Allmänna
beredningen överlämnade till Regionfullmäktigen hösten 2017.

Vänligen
Sivert Mässing

Fas ghetsbeteckning:
Personnummer:           
Förnamn:                       
E ernamn:                    
Kundens e‐post:       
Mobilnummer:          
Adress:                         
Hemtelefonnr:          
Arbetstelefon:         
Företag:                     

Med vänlig hälsning
Ulrika Lindgren
Kommunvägledare

Kundcenter
Servicekontoret
Tfn: 0920‐45 30 00
www.lulea.se
 

80

http://www.lulea.se/


 

 
 

81



LULEÅ KOMMUN BREV 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-10

 
2018/1130-1.2.3.2

Sara Palmman

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON HEMSIDA

Luleå kommun Rådstugatan 11 0920-45 30 00  www.lulea.se

971 85 LULEÅ

Svar på yttrande från Flygmuséet F21 Luleå och 
Majblommans lokalförening i Luleå
Tack för era synpunkter gällande förslaget till Lokal överenskommelse mellan 
Luleå kommun och det civila samhället.

Precis som Luleå kommun arbetar Region Norrbotten aktivt för att öka 
samverkan med det civila samhället. Det var mycket intressant att få ta del av 
den allmänna beredningens rapport. De synpunkter som noteras i rapporten 
stämmer väl överens med det som framkom vid de dialogmöten som hölls i 
framtagandet av förslaget till den lokala överenskommelsen. 

Då skrivningarna i överenskommelsen ligger på en övergripande nivå 
behandlas inte resursfördelning eller hur verksamheten ska organiseras. Ert 
förslag om kontaktpunkt har därför noterats men inte inarbetats i förslaget. 
Det är dock ett viktigt inspel som ni kan driva vid de kommande dialoger som 
föreslås i den lokala överenskommelsen.

Sara Palmman
Samhällsstrateg, Demokrati
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Luleå kommun och 
det civila samhället 
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Förslag till lokal överenskommelse mellan 
Luleå kommun och det civila samhället 
för åren 2018–2022

Syftet med överenskommelsen mellan Luleå kommun och det civila 
samhället1 är att tillsammans verka för ett gott liv i Luleå för alla. I 
överenskommelsen gör både kommunen och det civila samhället 
åtaganden för att stärka samverkan som ska utveckla Luleå. 
Överenskommelsen innebär också ett ställningstagande för ett 
gemensamt förhållningssätt som ska underlätta samarbetet. 

Överenskommelsen har tagits fram i dialog mellan förenings- och 
organisationsrepresentanter från olika sektorer samt representanter 
från kommunens förvaltningar och politiska partier. Ansvariga för 
arbetet har varit en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
kommundirektörens stab för kvalitet & samhällsutveckling i samverkan 
med representanter från Social ekonomi övre Norrland. 

Överenskommelsen är godtagen av kommunfullmäktige i Luleå i 
månad 2018 och åtaganden som görs gäller gentemot samtliga i Luleå 
verksamma föreningar och organisationer med en värdegrund byggd på 
demokratiska principer.

Varje förening/organisation tar ställning till överenskommelsen. 
Därefter undertecknas den av kommunens ansvariga politiker och en 
representant för föreningen/organisationen. De som väljer att skriva 
under överenskommelsen deltar tillsammans med kommunen i en årlig 
utvärdering av hur de ömsesidiga åtagandena fungerar.

Gemensam värdegrund
Både civilsamhällets organisationer och kommunen är förutsättningar 
för samhällets utveckling och människors välbefinnande. För att kunna 
vara varandras resurser behöver parterna ha respekt för civilsamhällets 
villkor och för kommunens ansvar och skyldigheter. Parterna måste ha 
en öppen och jämlik dialog där alla åsikter och ståndpunkter får komma 
till tals.

Vår överenskommelse bygger på att parterna ställer upp på de 
mänskliga rättigheterna med tillhörande konventioner, Agenda 2030 och 
verkar enligt diskrimineringslagen. I enlighet med diskrimineringslagen 

1 Civila samhället omfattar föreningslivet men också andra ideella organisa-
tioner, folkbildningen, trossamfund, nätverk och frivilliga krafter. Ekonomiska 
verksamheter som inte är vinstutdelande utan drivs utifrån mål och engage-
mang för en viss samhällsfråga hör också till civila samhället.
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respekterar vi alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Det vi gör, i både ord och handling, utgår från dessa värderingar.

Åtaganden för samverkan
Den lokala överenskommelsen bygger på följande sex principer för 
samverkan: öppenhet och insyn, dialog, kvalitet, långsiktighet, mångfald 
samt självständighet och oberoende. Vid varje dialogtillfälle i arbetet med 
att ta fram överenskommelsen har dessa principer varit utgångspunkt för 
samtalen.

Principen om öppenhet och insyn
Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Via kommunens kundcenter 
ska man få svar på frågor eller komma i kontakt med ansvarig 
tjänsteperson. 

Kommunen ska ansvara för att det civila samhällets villkor och 
förutsättningar är kända bland berörda tjänstepersoner. 

Det civila samhället ska regelbundet uppdatera sina uppgifter i 
föreningsregistret.

Det civila samhället ska medverka till att öka kommunanställdas 
förståelse.

Principen om dialog
Kommunen har ett ansvar att kalla till två dialogträffar mellan kommunen 
och det civila samhället varje år. 

Dialogträffarna ska planeras och genomföras i samverkan med det civila 
samhället.

Det civila samhället ska genom sina kanaler sprida information om de 
dialogträffar som arrangeras. 

Det civila samhället ska bidra i planering och genomförande av 
dialogträffarna.

Principen om kvalitet
Kommunen åtar sig att leda arbetet med att ta fram metoder för att 
utvärdera arbetet i den lokala överenskommelsen. 

Kommunen ska utveckla förutsättningarna för det civila samhället att 
delta i upphandlingar.  

FÖRSLAG
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Det civila samhället ska medverka i arbetet med att utvärdera arbetet i 
den lokala överenskommelsen. 

Det civila samhället har ett eget ansvar att söka information om 
kommande upphandlingar.

Principen om långsiktighet
Kommunen ska ge förutsättningar för att civilsamhället ska kunna 
planera sin verksamhet på lång sikt. 

Det civila samhället stimulerar till långsiktighet genom att till kommunen 
lämna väl genomarbetade och korrekta ansökningar.

Principen om mångfald
I syfte att åstadkomma en bredd av föreningar och föreningsaktiva ska 
kommunen, bland annat via En dörr in, verka för jämlika förutsättningar 
vid bidragsgivning och vid uthyrning av lokaler.

Det civila samhället ska arbeta för att öka samverkan med andra 
föreningar och organisationer.

Ramverk
Denna överenskommelse är en generell ram som utgör en grund för mer 
detaljerade avtal och överenskommelser mellan kommun och föreningar. 
Överenskommelsen omförhandlas vart fjärde år. En årlig dialog om, och 
utvärdering av, åtaganden ska genomföras.

Att skriva under överenskommelsen är inte en förutsättning för att få 
bidrag eller annan typ av stöd från kommunen. Undertecknande av 
överenskommelsen kan göras löpande under åren. Den part som vill 
lämna överenskommelsen kan löpande göra det.

En viktig princip för hela samverkan är den om självständighet 
och oberoende. Kommunen ska visa respekt för, och ha tillit till, 
civilsamhällets självständighet och oberoende. Det civila samhället 
ska respektera kommunens skyldigheter och ansvar samt ha tillit att 
beslut fattas enligt fastställda lagar och riktlinjer.

Luleå den §§ månad 201§

NN     NN 
Kommunalråd    Ordförande X-förening
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Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-09

 
2018/1371-1.2.3.6

Anna Lindh Wikblad

Ny organisation för arbetet med vänorter
Ärendenr 2018/1371-1.2.3.6

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att hantera vänortsfrågorna via 

kommunstyrelsens reglemente och därmed upplösa 
vänortskommittén. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att 
omarbeta riktlinjerna för medel och bidrag till vänortssamarbete. De 
omarbetade riktlinjerna antas av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har efter kommunfullmäktiges beslut under åren etablerat 
samarbete med sex vänorter: Kemi (Finland), Tromsö (Norge), Murmansk 
(Ryssland), Puerto Cabezas (Nicaragua), Zenica (Bosnien Hercegovina), Santa 
Lucia de Tirajana (Gran Canaria, Spanien). Utbytet mellan de olika orterna 
varierar i intensitet, omfattning och även organisatorisk nivå på delegaternas 
medverkan. Till vissa orter är utbytet starkt kopplat till skolans personal och 
elever medan andra har förtroendevalda och i vissa fall representanter från 
näringslivet. 

Kommunfullmäktiges presidium är utsett av fullmäktige att utgöra 
vänortskommittén. Utöver att representera Luleå kommun vid möten med 
vänorterna sammanträder kommittén 4–6 gånger per år och ansvarar för en 
budget på ca 200 tkr. 

Som ett led i att tydligare koppla samman hela det internationella arbetet 
föreslår staben för kvalitet & samhällsutveckling att vänortsfrågorna 
fortsättningsvis hanteras via kommunstyrelsens reglemente och att vänorts-
kommittén därmed upplöses.

Beskrivning av ärendet
Det internationella samarbetet är till sin karaktär långsiktigt där förtroende-
skapande åtgärder och nätverksbyggande som förväntas leda till 
näringslivsutveckling och tillväxt är av stor betydelse. Arbetet bedrivs på 
olika sätt, där vänortsutbyte är en del. Precis som i övrig verksamhet är 
kommunens översiktsplan plattformen för det internationella arbetet med 
visionen om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. 

Utbytet mellan Luleå och andra orter har en lång historia och vänorts-
kommittén formaliserades redan år 1949. Arbetssätt och organisation har 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-10-09

 
2018/1371-1.2.3.6

Anna Lindh Wikblad

därefter genom åren etablerats utan annan ram än de beslut som fullmäktige 
fattar när nya samarbeten inleds. 

Staben för kvalitet & samhällsutveckling håller för närvarande på att utarbeta 
ett förslag till en kommunövergripande verksamhetsplan för perioden 2019–
2023 gällande det internationella arbetet. Utgångspunkten är tre strategiska 
insatsområden: näringslivsutveckling och kunskapsutbyte, att stärka Luleå 
kommuns attraktionskraft samt att stödja och främja en fredlig och 
demokratisk utveckling. 

Under våren 2018 genomfördes en utvärdering av flera av de kommunala 
råden. Som en följd av denna föreslås att rådens organisation ska följa 
gemensamma principer där en viktig del är att knyta samtliga råd till 
kommunstyrelsen. I linje med detta anser staben för kvalitet & samhälls-
utveckling att även organisationen för vänortssamarbetet bör kopplas till 
kommunstyrelsen. Detta sker lämpligtvis genom att vänortssamarbetet 
införlivas i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag § 2 Stadsfullmäktige i Luleå den 29 september 1949, 

KLF Hid: 2018.7631

Anna Lindh Wikblad
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
Vänortskommittén
Staben för kvalitet & samhällsutveckling
Kommunledningsförvaltningens kansli
Ekonomikontoret

88



Vänortskommittén 

 

”Protokoll, hållet hos stadsfullmäktige i Luleå den 29 september 1949. 

§ 2. 

Från Svenska Stadsförbundet har till drätselkammaren inkommit en så lydande 

skrivelse: 

’Till Svenska stadsförbundets medlemmar. 

Svenska stadsförbundets styrelse har efter initiativ av Sveriges Kom-

munaltjänstemannaförbund och efter samråd med Svenska Landstingsförbundet, 

Svenska Landskommunernas förbund och Svenska Socialvårdsförbundet dryftat 

frågan om kommunaltjänstemannautbyte i studiesyfte de nordiska länderna emellan. 

Styrelsen, som finner det önskvärt att ett sådant studieutbyte befrämjas, har därvid 

beslutat rekommendera stadsförbundets medlemmar att medverka till dylikt utbyte 

för studier, vilka kunna anses vara till gagn för de kommunalanställda vid 

fullgörandet av deras arbetsuppgifter hos kommunerna och som kunna genomföras 

utan olägenheter för det kommunala arbetet. I samförstånd med övriga ovannämnda 

organisationer får styrelsen jämväl rekommendera att i detta avseende iakttages 

följande: 

1. De nu förekommande formerna med kortare studiebesök hos andra 
kommuner av delegationer av kommunala förtroendemän och tjänstemän 
bibehållas. 

2. Kommunalanställda (tjänstemän och arbetare) beredas tillfälle att 
under längre eller kortare tid i en annan kommun följa det arbete, som 
motsvarar deras eget. 

3. Vederbörande åtnjuter därvid sin lön från hemorten och dagtraktamente från 
värdorten enligt för denna gällande bestämmelser. 

4. Ansökan om studieresa ingives till hemkommunen, vilken i varje 
särskilt fall beslutar om resan skall äga rum och tiden för densamma och 
vilken dessutom inhämtar medgivande från värdkommunen. 

5. Vid valet av studieort bör i den utsträckning så kan ske de s. k. vänorterna 
komma ifråga. 

Svenska. Stadsförbundet: 

Eric Törngren.’ 

 

Stadsdirektören har avgivit följande yttrande: 

’Ett tjänstemannautbyte på sätt föreslagits är säkerligen mycket värdefullt. Jag 

föreslår därför, att drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställer, att staden 

ansluter sig till idén och antager de av stadsförbundet rekommenderade reglerna. Åt 

kommittén för samarbete med Kemi bör uppdragas att med representanter för Kemi 

stad upptaga överläggningar i frågan. Vidare bör åt samma kommitté uppdragas att 
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utreda och till stadsfullmäktige inkomma med förslag, huruvida samarbete i nu 

angivna syfte bör upptagas jämväl med städer i Norge och Danmark. 

Luleå i stadskansliet den 12 september 1949. 

G. Lindvall.’ 

 

Drätselkammaren har tillstyrkt stadsdirektörens förslag. 

Beredningsnämnden har tillstyrkt drätselkammarens förslag. 

Vid ärendets behandling i stadsfullmäktige yrkar herr Åhlin bifall till 

beredningsnämndens förslag med tillägg att icke andra än av stadsfullmäktige för 

ändamålet särskilt anslagna medel få komma till användning härför. 

Efter proposition på herr Åhlins yrkande och beredningsnämndens förslag finner 

ordföranden beredningsnämndens förslag bifallet. 

Votering begäres. 

Följande voteringsproposition framställes: Den, som vill bifalla bered-

ningsnämndens förslag röstar ja. Den, det ej vill, röstar nej. Vinner nej hava 

stadsfullmäktige bifallit herr Åhlins yrkande. 

Vid omröstningen avgivas 25 ja- och 9 nej-röster, varför stadsfullmäktige alltså 

bifallit beredningsnämndens förslag.” 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningens Ärendenr
Personalkontoret 2018-10-08

 
2017/1602-1.1.1.5

Maria Åström

Förslag till beslut gällande motion (C) om regelverk för 
nolltolerans mot mutor och korruption
Ärendenr 2017/1602-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens förslag att inrätta en 
fullmäktigeberedning och nytt regelverk mot korruption. Luleå kommun har 
inrättat en visselblåsarfunktion och ser över nuvarande regelverk gällande 
mutor och jäv.

Sammanfattning av ärendet
Nils-Olov Lindfors (C) har lämnat in en motion gällande nolltolerans mot 
mutor och korruption. Motionären föreslår att kommunfullmäktige utser en 
fullmäktigeberedning som får i uppdrag att utarbeta ett förslag till nytt 
regelverk som innebär nolltolerans mot korruption och mutor. 

Kommunfullmäktige har 2018-12-18 § 290 beslutat att motionen fick ställas 
och överlämnat till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från personalkontoret.

Personalkontorets yttrande
Kommunledningsförvaltningen har arbetat med upphandling och införande 
av en visselblåsarfunktion som har trätt ikraft 1 oktober 2018. 
Visselblåsarfunktionen möjliggör anonym rapportering av misstänkta 
oegentligheter och handläggning av extern oberoende part. Alla rapporterade 
ärenden kommer att beaktas.  

Kommunrevisionen har gjort en granskning av korruptionsförebyggande 
åtgärder vilket har resulterat i att handlingsplaner har upprättats och frågan 
gällande korruption och jäv har följts upp kontinuerligt. 

Luleå kommun har idag etiska riktlinjer som omfattar regelverket kring mutor 
och jäv, senast reviderade år 2012. Kommunledningsförvaltningen arbetar nu 
med en revidering av detta styrdokument. Vid revidering ska följande 
förtydligas:

 Krav på att medarbetare, förtroendevalda och uppdragstagare ska 
agerar i enlighet med gällande regelverk.

 Anvisningar om hur misstänkta oegentligheter/överträdelser av 
regelverket ska rapporteras. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningens Ärendenr
Personalkontoret 2018-10-08

 
2017/1602-1.1.1.5

Maria Åström

 Att medarbetare och uppdragstagare har en skyldighet att samarbeta 
med en utredning om misstänkta oegentligheter. 

 Vart man kan vända sig för rådgivning angående mutor och jäv. 
 Att totalt repressalieförbud råder, vilket innebär nolltolerans mot 

åtgärder ämnade att straffa någon som anmält missförhållanden.

Styrdokumentet gäller medarbetare i kommunens samtliga förvaltningar och 
förtroendevalda. Regelverket gäller också alla uppdragstagare vid Luleå 
kommun. Enligt företagspolicy för Luleå kommuns bolag omfattas 
kommunens helägda bolag på följande sätt: Varje bolag skall föra en 
personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolicy och övriga personalpolitiska dokument skall vara 
styrande inom hela kommunkoncernen. 

Kommunledningsförvaltningen menar att Luleå kommuns reviderade 
styrdokument för att förebygga mutor, jäv och korruption, tillsammans med 
det nya visselblåsarsystemet är tillräckliga insatser för att tydliggöra Luleå 
kommuns nolltolerans mot korruption och mutor. Förslag på reviderad 
policy/riktlinjer ska ut på remiss under hösten 2018. 

Med hänvisning till ovanstående resonemang föreslår 
kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen avseende inrättande av fullmäktigeberedning och framtagande av 
nytt regelverk. Regelverk och åtgärder för att förebygga korruption framgår 
ovan.  

Beslutsunderlag
 Motion (C) om nolltolerans motmutor och korruption, 

KLF Hid: 2017.9316

Maria Åström
Strateg

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
Motionären
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Motion

Regelverk för Nolltolerans mot korruption och mutor

Sedan november 2014 har Centerpartiet i Luleå drivit frågan om införandet av ett skarpare regelverk 
mot korruption. Frågan har flera gånger lyfts både i Tekniska Nämnden/Stadsbyggnadsnämnden och i 
Kommunfullmäktiges diskussioner. På fråga i samband med ett planeringsmöte inom Tekniska 
Förvaltningen i Piteå, november 2014, medgavs att företags försök att ”smörja” är ett problem. Trots 
detta har man framhållit från ledningens, och de styrandes sida att något skarpare regelverk inte 
krävs.

Tillfälligtvis så uppdagades det så kallade korruptionsärendet samtidigt, nämligen under november 
2014. Detta har tydligen behandlads i det dolda eftersom nämnden först i juni 2017 fick information 
om dessa allvarliga anklagelser. Sedermera har också KPMG haft uppdraget att utreda om de 
regelverk som finns för att försvåra korruption och mutor, är tillräckligt skarpa. Man konstaterar i 
deras utredning att så inte är fallet, men trots detta så verkar inte kommunledningen agera vad gäller 
skarpare regelverk.

Som en konsekvens av det som uppdagats så anser Centerpartiet att kommunfullmäktige antar ett 
regelverk som ställer tydliga och skarpa krav på politiker, anställda och leverantörer. Denna 
nolltolerans som praktiseras i näringslivet är mycket effektiv och uppskattad främst av leverantörer 
som därmed känner ett ökat förtroende att upphandlingar sker på ett rättvist sätt.

Centerpartiet föreslår därför att:

Kommunfullmäktige skyndsamt utser en fullmäktige beredning, bestående av en representant från 
varje parti som är representerat i fullmäktige, som får till uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt 
regelverk som innebär nolltolerans mot korruption och mutor. Regelverket skall omfatta kommunens 
förvaltningar och helägda bolag samt förtroendevalda inom kommunen. Regelverket skall också 
ställa krav på leverantörer till kommunen och införlivas i samtliga avtal som träffas med leverantörer 
till Luleå kommun.  I bolag där kommunen är delägare skall kommunledningen ansvara för att verka 
för att motsvarande skarpa regelverk också införs i dessa bolag.

Luleå 2017-12-06

Nils-Olov Lindfors, Centerpartiet Luleå

ledamot i Stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltningen 2018-09-26

 
2018/1253-1.3.2.2

Mats Karlsson

Intern kontroll 2019
Ärendenr 2018/1253-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående kontrollmoment för 
intern kontroll 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för intern kontrollplan och riskbedömning föreskriver att 
kommunstyrelsen kan ta fram obligatoriska kontrollmoment. Dessa ska sedan 
riskbedömas i de mottagande verksamheterna. Ett obligatoriskt 
kontrollmoment är därmed att se som en signal från kommunstyrelsen för 
verksamheterna att beakta. Kontrollmomentet ska ingå i kontrollplan, men 
särskild kontroll behöver inte utföras om den egna riskbedömningen visar ett 
lågt värde. Vid årlig återrapportering ska dock en kort återrapportering ske 
även för dessa kontrollmoment. 

Förslag till kontrollmoment
Kontrollera och säkerställ att:

 gällande riktlinjer för representation följs
 verksamhetens statistik är könsuppdelad
 gällande etiska riktlinjer samt riktlinjer för gåvor följs
 dataskyddsförordningen (GDPR) följs 
 avtalstrohet gentemot upphandlade leverantörer

En särskild riskgrupp har tagit fram det underlag som ligger till grund för 
beslut. Det är fler obligatoriska kontrollmoment än vad som varit brukligt 
under de senaste åren. Det ligger dock i linje med de nya riktlinjerna där 
obligatorisk innebär att beakta och riskbedöma, inte att obligatoriskt utföra 
kontroll.

Beslutsunderlag
 Riskbedömning intern kontroll 2019, KLF Hid: 2018.7632

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/styrelser, bolag och kommunens revisorer
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Riskbedömning Intern kontroll - 2019  
  Kontrollmoment Metod Frekvens Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut  Analys 

 Kontrollera och säkerställ 
att gällande riktlinjer för 
representation följs 

Stickprov En gång/år Det är av yttersta vikt att 
en offentlig verksamhet 
agerar på ett 
förtroendefullt sätt. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12  Riskbedömning 

Det finns en risk att alla inte i 
alla situationer kontrollerar 
och följer de gällande 
riktlinjerna. Konekvensen är 
troligen mer kännbar vad 
gäller förtroende och 
anseende än rent ekonomiskt. 

Rekommenderat beslut: 
Hantera risk 

 Kontrollera och säkerställ 
att verksamhetens statistik 
är könsuppdelad 

Kontroll 
av alla 

En gång/år Kontrollera att all 
individbaserad statistik, 
så långt det är möjligt, är 
könsuppdelad. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12  Riskbedömning 

Det saknas könsuppdelad 
statistiskt underlag från 
verksamheterna. En 
framgångsfaktor för 
systematisk 
jämställdhetsintegrering är just 
att verksamhetsresultat, 
personalstatistik och 
resursfördelning så långt som 
möjligt synliggör fördelning 
utifrån kön för att påvisa 
orättvisor. Genom analys av 
våra resultat kan nya mål och 
åtgärder formuleras som 
utjämnar skillnader och bidrar 
till ökad jämställdhet. 

Rekommenderat beslut: 
Hantera risk 

 Kontrollera och säkerställ 
att gällande etiska riktlinjer 
samt riktlinjer för gåvor följs 

Stickprov Fortlöpande -Inkludera risken för 
mutor, förmåner och jäv 
som en obligatorisk punkt 
i varje nämnds risk- och 
sårbarhetsanalys och 
internkontrollplan. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12  Riskbedömning 

Det finns en generell risk i en 
större verksamhet att 
oegentligheter förekommer. 
Det är allvarligt och ska 
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  Kontrollmoment Metod Frekvens Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut  Analys 

-Regelbundet se över och 
vid behov uppdatera de 
kommunövergripande 
riktlinjerna. 
-Överväga behovet av 
förtydligade instruktioner 
och särskild utbildning för 
verksamhetsområden 
med specifika 
korruptionsrisker. 
-Införa en obligatorisk 
grundutbildning rörande 
kommunens korruptions- 
och jävsregler för alla 
politiker och tjänstemän. 
-Inkludera arbete mot 
mutor och jäv i ett aktivt 
värdegrundsarbete. 
-Upprätta och 
kommunicera en särskild 
rutin för rapportering av 
misstankar om korruption 
och andra oegentligheter. 
-Införa rutiner för 
oberoende och objektiv 
utredning av misstänkta 
oegentligheter. 

motverkas genom olika slags 
förebyggande åtgärder. 

Rekommenderat beslut: 
Hantera risk 

 Kontrollera och säkerställ 
att dataskyddsförordningen 
(GDPR) följs 

Kontroll 
av alla 

Fortlöpande - Inventera/dokumentera 
befintliga 
verksamhetssystem och 
kartlägg vilken 
personuppgiftsbehandling 
som sker i respektive 
system. 
- Har tillräckligt med 
tekniska och 
organisatoriska åtgärder 
vidtagits. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12  Riskbedömning 

Den inventering som 
genomförts visar att det 
kvarstår ett betydande arbete 
för att uppnå det förordningen 
kräver. Bristfällig 
personuppgiftsbehandling kan 
medföra vitesföreläggande. 

Rekommenderat beslut: 
Hantera risk 
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  Kontrollmoment Metod Frekvens Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut  Analys 

 Kontrollera och säkerställ 
avtalstrohet gentemot 
upphandlade leverantörer 

Statistik Tre 
gånger/år 

- Brister i organisation 
och genomförande av 
upphandling riskerar att 
leda till brott mot LOU 
(lagen om offentlig 
upphandling), viten och 
skadestånd, fördröjningar 
i verksamheten samt 
högre kostnader för varor 
och tjänster. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9  Riskbedömning 

Brister i organisation och att 
genomföra upphandling 
riskerar att leda till brott mot 
LOU (lagen om offentlig 
upphandling), vilket kan leda 
till: vitesförelägganden och 
skadestånd, fördröjningar i 
verksamheten samt högre 
kostnader för varor och 
tjänster. Uppföljning vad gäller 
avtal och leverantörer behöver 
utvecklas. 

Rekommenderat beslut: 
Hantera risk 

 Kontrollera och säkerställ 
en fungerande 
leverantörsfakturahantering 

Stickprov Fortlöpande Kontrollera inleverans av 
varor och tjänster. 
Granska att det finns 
rutiner som efterlevs. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Acceptera 
risk 

Riskbedömning 

Det är sannolikt att brister 
finns när det gäller 
leverantörsfakturahanteringen. 
Statistik har visat att det finns 
ett större antal försenade 
betalningar. Det finns en risk 
att inköpta varor och tjänster 
inte inlevereras. 
Konsekvensen är ekonomiskt 
kännbar och kan medföra 
störningar i pågående 
verksamhet. 

Rekommenderat beslut: 
Acceptera risk eftersom 
kommunledningsförvaltningen 
har påbörjat ett 
förbättringsarbete inom detta 
område. 
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  Kontrollmoment Metod Frekvens Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut  Analys 

 Kontrollera och säkerställ 
att gällande regler följs vid 
diarieföring 

Stickprov En gång/år Finns enhetliga rutiner för 
hur diarieföring ska ske? 
Saknas det handlingar 
diarieföring under 
semestrar?  
Hur kommer handlingar 
in, via post, e-post mm.? 
Rutiner för hur 
posthantering skall ske. 
Upprättas fullmakter? 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera 
risk 

Riskbedömning 

Området har funnits med vid 
tidigare kontroller och 
förbättringar har skett med 
exempelvis det införda 
diariesystemet. Det är 
fortfarande viktigt att en 
offentlig myndighet tar emot 
och registrerar handlingar på 
ett korrekt sätt. 

Rekommenderat beslut: 
Acceptera risk. 

 Kontrollera och säkerställ 
en fungerande 
kundfakturahantering 
(externa intäkter) 

Stickprov Fortlöpande Hur kommer pengarna in 
i kommunen? 
Fakturaunderlag, 
kassaredovisning och 
rekvirering. Från 
tjänsteleverans till 
underlag. När är 
underlaget upprättat tills 
pengarna har inkommit. 
Granska att det finns 
rutiner som efterlevs. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera 
risk 

Riskbedömning 

Det finns en risk att externa 
intäkter inte inhämtas, men 
risken bedöms olika beroende 
på verksamhet och bör därför 
läggas in i berörda 
verksamheters egen 
kontrollplan. 

Rekommenderat beslut: 
Acceptera risk 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-09-25

 
2018/1251-3.5.1.1

Emma Aludden

Finansiering av påverkansarbete 2019
Ärendenr 2018/1251-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 000 tkr till påverkansinsatser för

att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå under 2019.
2. Medel tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. En sammanfattande redovisning över hur medlen har nyttjats ska ges 

en gång per år.

Sammanfattning av ärendet
Kanslikontoret ansöker om finansiering till påverkansinsatser under år 2019. 
Aktiviteterna genomförs i samarbete med främst Luleå Näringsliv AB och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Kostnaden för aktiviteter under år 2019 uppskattas till 2 000 tkr. Biträdande 
kommundirektören får delegation att fatta beslut om fördelning av avsatta 
medel.

Beskrivning av ärendet
I kommunens övergripande styrdokument Vision Luleå 2050 sägs att Luleå
ska vara en levande och växande kommun. Visionsarbetet har konkretiserats i
ett programarbete som omfattar hela kommunens verksamhet.

Syftet år 2019 är att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå
genom påverkansarbete och opinionsbildning både mot politiken och
näringslivet, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Huvuddelen av påverkansarbetet för 2019 planeras bestå av nedan aktiviteter. 
Ytterligare kan tillkomma under året. 

Almedalen
Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera
samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under
Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Luleå kommun
planerar att delta i Almedalsveckan 2019 under varumärket Luleå. Syftet är att
träffa politiker, opinionsbildare och näringslivspersoner från hela landet och
att därmed kunna påverka i frågor. Fler ska få upp ögonen för möjligheterna
som finns i Luleå samt att locka fler inflyttare, investerare och företag till
Luleå.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-09-25

 
2018/1251-3.5.1.1

Emma Aludden

Business Arena
Luleå kommun deltar på Business Arena i Umeå, Stockholm och Almedalen.
Nytt för år 2018 var att vi för första gången arrangerade ett Business Arena 
Luleå vilket var väldigt lyckosamt. Vi har för avsikt att detta ska vara ett årligt 
återkommande arrangemang.

Business Arena skapar förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat
och offentlig sektor genom ett omfattande och mångsidigt program med
seminarier och talare av hög kvalitet som fokuserar på en rad aktuella
frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges
utveckling. Business Arena är en av Nordens främsta mötesplatser som samlar
ledande företag och aktörer på ledande befattning i fastighets- och
samhällsbyggnadssektorn.

Samverkan sex norrlandskommuner
De politiska ledningarna för de sex största städerna i norra Sverige har tagit
ett initiativ till att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos
beslutsfattare. Bilden av norra Sverige har under lång tid präglats av
felaktigheter och av klichéer kring en tärande, omodern landsända på
tillbakagång. Det långsiktiga målet är att skapa en modern bild av norra
Sverige där urbana kreativa miljöer, lyfts fram och synliggörs i media
och gentemot beslutssverige. Vi behöver sakligt, med hjälp av bl.a. statistiska
underlag synliggöra vad de fyra nordligaste länen betyder för Sverige.
Norrland behöver förnya och synliggöra sitt erbjudande till övriga Sverige

Emma Aludden
Samhällsstrateg stadsutveckling

Beslutet skickas till
Kvalitet och samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Kommunikationskontoret
Luleå Näringsliv AB
Kommunledningsförvaltningens kansli
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2018-10-22

 
KLF2018/1375

Josefine Wihlzon

Förslag till beslut om tilldelning av kontrakt avseende 
upphandling av vuxenutbildning för femkantens 
kommuner. 
Ärendenr:2018/1375- 2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta XX angivna 

leverantörer i enlighet med upphandlingen som genomfört av Piteå 
kommun för med femkantens kommuner. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna ramavtal efter tiden 
för avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU har löpt ut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

Josefine Wihlzon
Upphandlare Inköpskontoret

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Luleå Kommunföretag AB Ärendenr

2018-10-12
 

2018/1387-1.3.1.4
Roger Danell

Ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag
Ärendenr 2018/1387-1.3.1.4

Luleå Kommunföretag ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Luleå 
Kommunföretag AB:s dotterbolag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommunföretag AB har tagit fram förslag på ägardirektiv för 
koncernens dotterbolag. Direktiven har behandlats i moderbolagets styrelse 
och ska utgöra ägarens långsiktiga intentioner med respektive bolag.

Luleå Kommunföretag har också tagit fram förslag till plan och budget 2019 
som behandlas samtidigt som kommunens övriga budgetarbete.

Beslutsunderlag
 Luleå kommunföretags protokoll 2018-10-02 § 28
 Förslag till ägardirektiv för Luleå Kommunföretag AB:s dotterbolag

Roger Danell
Verkställande direktör

Beslutet skickas till
Luleå Kommunföretag AB
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

Luleå Kommunföretag AB 2018-10-02  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 
§ 28 
 
Ägardirektiv samt plan och budget 2019 
Ärendenr 2018/31-1.3.1.4 
 
Luleå Kommunföretag ABs förslag till beslut 
a) Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv 
    för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag.  
b) Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till mål och nyckeltal 
    såsom angivet i plan och budget 2019 för Luleå Kommunföretag ABs 
    dotterbolag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ägardirektiv samt plan och budget 2019 för Luleå Kommunföretag 
ABs dotterbolag presenteras. 
 
Luleå Kommunföretag har tagit fram förslag på ägardirektiv för koncernens 
dotterbolag. Direktiven ska behandlas i moderbolagets styrelse innan ärende 
läggs fram till kommunfullmäktige för beslut.  
 
I förslag till plan och budget redovisas de föreslagna mål och nyckeltal som 
bolagskoncernen ska följa upp inom ramen för Kommunfullmäktiges 
beslutade målområden och ska formellt antas av fullmäktige inom ramen för 
kommunkoncernens strategiska plan och budget.    
 
 
Sammanträdet 
Verkställande direktör förklarar innebörden av förslag till ägardirektiv 
respektive förslag till plan och budget. I korthet ska ägardirektiv utgöra 
ägarens långsiktiga intentioner med bolaget samtidigt som plan och budget 
ska utgöra förslag till mål och nyckeltal för aktuellt planeringsår.  I förslaget 
till ägardirektiven beslutar koncernstyrelsen att detta ska kompletteras med 
förtydligande av att Luleå Miljöresurs ABs ansvar också innefattar arbete att 
reducera avfall, såsom sagt i avfallsplan, samt att till kommunfullmäktige 
föreslå de antal förslag till ägardirektiv enligt förslaget. I ärendet plan och 
budget 2019 beslutar koncernstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att 
fastställa mål och nyckeltal i enlighet med förslaget. 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
    
  

  
 

Luleå Kommunföretag AB 2018-10-02  
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

Beslutsgång 
Detta ärende läggs fram i Kommunfullmäktige för att fastställa förslag till 
ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag, samt förslag till mål 
och nyckeltal för 2019, i enlighet med plan och budget.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Förslag till ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag 
Bilaga: Förslag till plan och budget 2019 för Luleå Kommunföretag ABs 
dotterbolag. 
 
Beslutet skickas till 
Kanslikontoret 
Ekonomikontoret 
Luleå Kommunföretag AB 
Kommunala bolagen 
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Ägardirektiv för Luleå Energi AB 

Allmänt 

Luleå Energi AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF). Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, 

föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade 

styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan LKF och dotterbolagen.  

 

Samtliga helägda bolag inom LKF-koncernen ingår i Luleå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som 

stadgas i "Finanspolicy för Luleå Kommun" som antagits av fullmäktige. 

 

Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin 

verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050, samt de klimatmål som kommunen 

satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.  

 

Bolaget har att beakta instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar även om särskilda 

ägardirektiv inte anmäls via bolagsstämma 

Ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas av bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i 

ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade 

målen avseende jämställdhetsintegrering. Bolaget ska årligen, i samband med att årsredovisningen 

publiceras, redogöra för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete.  

Verksamhetens inriktning 

Luleå Energi AB:s ska med långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet bidra till att skapa goda 

boendevillkor för kommunens invånare samt goda förutsättningar för näringslivet. Luleå Energi AB ska vara en 

aktiv deltagare i kommunens samhällsutveckling och verka för ett ökat samarbete med andra aktörer. Bolaget ska 

bedriva affärs- och verksamhetsutveckling inom området energi, bland annat som en del i att uppfylla Luleå 

Energikoncernens del av Borgmästaravtalet. 

 

Moderbolaget Luleå Energi AB ska producera och distribuera fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun och 

fjärrkyla till kunder inom Luleå centrum. Huvuddelen av hetvattnet till fjärrvärmen köps från intressebolaget 

Lulekraft AB. I moderbolaget bedrivs även elhandel i form av köp av el på den nordiska elbörsen via 

portföljförvaltare och försäljning av el. Vidare ska bolaget bedriva en aktiv verksamhet för effektiv 

energianvändning genom försäljning av energitjänster till kunderna. 

 

Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB ska bygga och förvalta elanläggningar för säker överföring av el till kunder 

inom i huvudsak Luleå kommun. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar med användning av torkgaser från 

SSAB bioråvara till träpellets. Genom det delägda bolaget Lunet AB ska kunderna erbjudas en öppen 

fiberbaserad kommunikationsinfrastruktur med hög kvalitet och tillgänglighet. 

Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot 

bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 

offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 

 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar 

kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunfullmäktige har fastställt en företagspolicy för LKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan 

LKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
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Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 

uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 

punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i 

ägarkommunen.  

Information och ägardialog 

Information 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren 

om omständigheterna så påkallar. Bolagets ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 

tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen ska, på begäran, utan oskäligt dröjsmål få ta del av 

 

 protokoll från styrelsemöten 

 protokoll frånbolagsstämma 

 årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som LKF eller kommunstyrelsen begär.   

Ägardialog 

Bolaget ska under året föra en dialog med ägaren. Detta sker i första hand med moderbolaget, men kan också i 

frågor av särskild vikt ske med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Årsstämman är ett naturligt tillfälle för samlad dialog, men därutöver kallar LKF till en årlig ägardialog i samband 

med planering av nästkommande års plan- och budgetarbete. Moderbolaget svarar för att dessa träffar äger rum. 

Ekonomiska mål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. 
För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav för perioden 2019-2022:  
 
- Avkastning på eget kapital bör under perioden överstiga 8 procent per år 

- Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 50 procent per år. 

Definitioner 

Avkastning eget kapital = Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver 

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/ Totalt kapital 

Budget 

Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande treårsperiod som 

fastställts av bolagets styrelse inför nytt räkenskapsår ska inrapporteras till moderbolaget i enlighet med 

kommunstyrelsens tidplan. 

 

Moderbolaget ska i god tid tillgängliggöra tidplan för budgetarbetet. 

Redovisning & rapportering 

Årsredovisning 

Bolagets styrelse ska årligen i sin årsredovisning, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redogöra för hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 

och ramarna med densamma. Årsredovisningen ska också redogöra för eventuella beslut som under året lämnats 

till fullmäktige för ställningstagande. 
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Uttalandet ska vara utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

 

Hållbarhetsredovisning 

Bolaget ska, om man i enlighet med ÅRL så är skyldig, årligen upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan ske 

antingen i fristående rapport eller ingå som en integrerad del i årsredovisningen och ska i samband bolagets 

årsredovisning offentliggöras på bolagets webbplats. 

 

Delårsrapporter 

Bolagets ska tertialvis, till moderbolaget, lämna delårsrapport i enlighet med den tidplan som fastställs av 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska innefatta redovisning av de mål som upptagits i plan och budget samt mål 

som i detta dokument redogörs för under punkten Särskilt ägardirektiv. 

Kontroll och granskning 

Internkontroll 

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 

och bolagets tillgångar. 

Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 

bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Arbete med internkontrollplan och riskbedömning ska ske i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. 

Bolaget ska årligen i samband med årsredovisning avge rapport av bolagets arbete med internkontroll. Rapport 

ska av samtliga bolag avges i Stratsys.  

 

Lekmannarevisionens granskning 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Ordförande ska till 

moderbolaget delge slutsatser, samt eventuella åtgärder som med anledning av utvärderingen bör vidtas eller har 

vidtagits.  

Samråd med moderbolaget samt rekrytering av VD 

Bolaget ska samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. 

 

Inför tillsättande eller entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB. 

Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB om 

kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.  

 

VD för bolaget ingår i VD-gruppen för Luleå Kommunföretag AB. 

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering 

Bolaget ska upprätta en krisledningsplan och ska vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Luleå kommuns 

krisledningsgrupp.  

 

Bolaget ska där så är påkallat delta i krisledningsövningar som leds av Luleå kommun,  

Offentlighet 

Bolaget ska eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 

sekretesslagen. 

107



 

 

Särskilt ägardirektiv  

Bolaget ska årligen avsätta upp till 1 % av sin årsomsättning till forskning- och utveckling. Projekt inom ramen för 
denna satsning beslutas om inom ramen för bolagets delegationsordning och kan syfta till såväl nya tekniska 
lösningar som affärsutveckling eller motsvarande initiativ som kan antas ge bolags- eller samhällsnytta. Bolaget 
ska i sin årsredovisning redogöra för de projekt alternativt områden man valt att investera i samt vilken effekt man 
åstadkommit i genomförda projekt som avslutats under året. 
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Ägardirektiv för Lulebo AB 

Allmänt 

Lulebo AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF). Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, 

föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade 

styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan LKF och dotterbolagen.  

 

Samtliga helägda bolag inom LKF-koncernen ingår i Luleå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som 

stadgas i "Finanspolicy för Luleå Kommun" som antagits av fullmäktige. 

 

Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin 

verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050.  

 

Bolaget har att beakta instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar även om särskilda 

ägardirektiv inte anmäls via bolagsstämma 

 

Ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas av bolagsstämma.  

 

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i 

ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade 

målen avseende jämställdhetsintegrering. Bolaget ska årligen, i samband med att årsredovisningen 

publiceras, redogöra för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete.  

Verksamhetens inriktning 

Lulebo AB utgör ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Bolaget ska på marknadsmässiga 

grunder bygga, äga och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Bolaget ska därigenom 

aktivt medverka i samhällsbygget med att utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Detta ska ske 

genom utveckling av bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet.  

 

En god variation i bostadsutbudet i hela kommunen är av centralt intresse för kommunens attraktionskraft och 

Lulebos uppdrag är att som god bostadsaktör tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som tillgodoser 

boendebehov, inklusive trygghetsboenden, för olika sociala grupper och åldersgrupper inom Luleås stadsdelar 

samt Råneå. 

 

Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska i enlighet med fullmäktigebeslut ligga inom intervallet 7 300 – 9 

300 lägenheter. Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges föregående godkännande bygga, köpa och försälja 

fastigheter för att säkerställa detta intervall.  

Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot 

bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 

offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 

 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar 

kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunfullmäktige har fastställt en företagspolicy för LKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan 

LKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  
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Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 

uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 

punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med moderbolagets styrelse.  

Information och ägardialog 

Information 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren 

om omständigheterna så påkallar. Bolagets ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 

tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen ska, på begäran, utan oskäligt dröjsmål få ta del av 

 

 protokoll från styrelsemöten 

 protokoll frånbolagsstämma 

 årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som LKF eller kommunstyrelsen begär.   

Ägardialog 

Bolaget ska under året föra en dialog med ägaren. Detta sker i första hand med moderbolaget, men kan också i 

frågor av särskild vikt ske med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

   

Bolagens årsstämmor är ett naturligt tillfälle för samlad dialog, men därutöver kallar LKF till en årlig ägardialog i 

samband med planering av nästkommande års plan- och budgetarbete. Moderbolaget svarar för att dessa träffar 

äger rum.   

Ekonomiska mål  

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. 

För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav för perioden 2019-2022:  

 

- Överskottsgraden ska under perioden överstiga 50 procent  

 

- Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 35 procent 

 

Definitioner nyckeltal 

Överskottsgrad = Driftsnetto/ Nettointäkter från fastighetsverksamhet 

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/ Totalt kapital 

Redovisning & rapportering   

Årsredovisning 

Bolagets styrelse ska årligen i sin årsredovisning, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redogöra för hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 

och ramarna med densamma. Årsredovisningen ska också redogöra för eventuella beslut som under året lämnats 

till fullmäktige för ställningstagande. 

 

Uttalandet ska vara utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
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Hållbarhetsredovisning 

Bolaget ska, om man i enlighet med ÅRL så är skyldig, årligen upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan ske 

antingen i fristående rapport eller ingå som en integrerad del i årsredovisningen och ska i samband med 

offentliggörande av bolagets årsredovisning offentliggöras på bolagets webbplats. 

 

Delårsrapporter 

Bolagets ska tertialvis, till moderbolaget, lämna delårsrapport i enlighet med den tidplan som fastställs av 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska innefatta redovisning av de mål som upptagits i plan och budget samt mål 

som i detta dokument redogörs för under punkten Särskilt ägardirektiv. 

 

Kontroll och granskning 

Internkontroll 

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar. 

Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Arbete med internkontrollplan och riskbedömning ska ske i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. 
Bolaget ska årligen i samband med årsredovisning avge rapport av bolagets arbete med internkontroll. Rapport 
ska av samtliga bolag avges i Stratsys. 

Lekmannarevisionens granskning 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering 

Bolaget ska upprätta en krisledningsplan och ska vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Luleå kommuns 
krisledningsgrupp.  

Bolaget ska där så är lämpligt delta i krisledningsövningar som påkallas av Luleå kommun,  

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Ordförande ska till 
moderbolaget delge slutsatser, samt eventuella åtgärder som med anledning av utvärderingen bör vidtas eller har 
vidtagits.  

Samråd med moderbolaget samt rekrytering av VD 

Bolaget ska samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. 

Inför tillsättande eller entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB. 
Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB om 
kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.  

VD för bolaget ingår i VD-gruppen för Luleå Kommunföretag AB. 

Offentlighet 

Bolaget ska eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 
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Budget 

Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande treårsperiod som 
fastställts av bolagets styrelse inför nytt räkenskapsår ska inrapporteras till moderbolaget i enlighet med 
kommunstyrelsens tidplan. 

Moderbolaget ska i god tid tillgängliggöra tidplan för budgetarbetet. 

Särskilt ägardirektiv  

Bolaget har ett relativt åldrat bestånd med bitvis mycket stora underhållsbehov. Bolaget ska därför senast till 
halvårsskiftet 2019 presentera en tydlig plan för att under nästkommande femårsperiod (2020-2025) åtgärda den 
underhållsskuld som identifierats per 31 december 2018. 
 
Lulebo AB ska under planperioden, såvida annat ej beslutats, ta ett delansvar för kommunens 
bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att under planperioden 
upplåta del av bolagets lägenhetsomsättning (exkl. studentbostäder, trygghetsboende, nybyggnation samt 
ompubliceringar) till boende inom ramen för det kommunala Bosättningsuppdraget.  
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Ägardirektiv för Luleå Lokaltrafik AB (LLT) 

Allmänt 

Luleå Lokaltrafik AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF). Bolagets verksamhet styrs av 

bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av kommunfullmäktige 

beslutade styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan LKF och dotterbolagen.  

 

Samtliga helägda bolag inom LKF-koncernen ingår i Luleå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som 

stadgas i "Finanspolicy för Luleå Kommun" som antagits av fullmäktige. 

 

Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin 

verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050, samt de klimatmål som kommunen 

satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.  

 

Bolaget har att beakta instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar även om särskilda 

ägardirektiv inte anmäls via bolagsstämma 

Ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas av bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i 
ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen 
avseende jämställdhetsintegrering. Bolaget ska årligen, i samband med att årsredovisningen publiceras, redogöra 
för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete.  

Verksamhetens inriktning 

Luleå Lokaltrafik AB är ett viktigt instrument för att tillhandahålla en god kollektivtrafik för Luleås invånare och 
besökare. Trafiken ska vara ett konkurrensmässigt, hållbart, modernt och enkelt transportalternativ för resor 
mellan bostadsområden, arbetsplatser och affärsområden. Bolaget ska tillsammans med medarbetare, Luleå 
kommun och andra intressenter vara en samhällsbyggare. Med en smart kollektivtrafik ska bolaget bidra till 
skapandet av ett trivsamt Luleå med ett levande centrum lätt tillgängligt för boende och besökare i Luleå. 

Med ett enkelt och väl fungerande linjenät ska bolaget med sin verksamhet bidra till att säkerställa hela resan för 
invånarna och besökare med en låg miljöbelastning. Bolaget ska som en samhällsbyggare aktivt arbeta för 
kommunens mål om ökad kollektivtrafikanvändning. Målsättningen är ett fördubblat resande 2020 jämfört med 
2006. Bolaget har tre huvuduppdrag, vilka beskrivs nedan. 

Bolaget ska inom ramen för gällande tjänstekoncessionsavtal och budget bedriva kollektivtrafik inom Luleå 
kommun, trafikuppdraget. 

Bolaget ska på uppdrag av Luleå kommun vara kommunal trafikhuvudman. I samverkan med kommunen ska 
bolaget planera och marknadsföra kollektivtrafiken. Vidare ska bolaget bl.a. underhålla, och utveckla och drifta 
informations- och betalsystem, utveckla produkter, hantera kundsynpunkter, driva kundcenter, ge trafikinformation 
och trafikupplysning, samordna med andra trafikslag samt vara kravställande avseende kollektivtrafikens 
utveckling avseende kvalitet-, funktions-, miljö- och infrastrukturanpassning. 

Bolaget ska på uppdrag av Luleå kommun utveckla verksamheten ur kvalitets-, funktions- och miljöhänseende. I 
detta ingår bl.a. nya fordonsslag och säkerställande av fossilfria drivmedel för driften av fordonsflottan. 

Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot 
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar 

kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunfullmäktige har fastställt en företagspolicy för LKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan 

LKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
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närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 

uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 

punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i 

ägarkommunen.  

Information och ägardialog 

Information 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren 

om omständigheterna så påkallar. Bolagets ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 

tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen ska, på begäran, utan oskäligt dröjsmål få ta del av 

 

 protokoll från styrelsemöten 

 protokoll frånbolagsstämma 

 årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som LKF eller kommunstyrelsen begär.   

Ägardialog 

Bolaget ska under året föra en dialog med ägaren. Detta sker i första hand med moderbolaget, men kan också i 

frågor av särskild vikt ske med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Årsstämman är ett naturligt tillfälle för samlad dialog, men därutöver kallar LKF till en årlig ägardialog i samband 

med planering av nästkommande års plan- och budgetarbete. Moderbolaget svarar för att dessa träffar äger rum. 

 

Ekonomiska mål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. 

För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav för perioden 2019-2022:  

 

- Avkastning på eget kapital ska under perioden överstiga 3 procent per år 

- Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 20 procent per år. 

 

Definitioner 

Avkastning eget kapital = Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver 

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/ Totalt kapital 

Redovisning & rapportering 

Årsredovisning 

Bolagets styrelse ska årligen i sin årsredovisning, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redogöra för hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 

och ramarna med densamma. Årsredovisningen ska också redogöra för eventuella beslut som under året lämnats 

till fullmäktige för ställningstagande. 

 

Uttalandet ska vara utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
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Hållbarhetsredovisning 

Bolaget ska, om man i enlighet med ÅRL så blir skyldig, årligen upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan ske 

antingen i fristående rapport eller ingå som en integrerad del i årsredovisningen och ska i samband med 

offentliggörande av bolagets årsredovisning offentliggöras på bolagets webbplats. 

 

Delårsrapporter 

Bolagets ska tertialvis, till moderbolaget, lämna delårsrapport i enlighet med den tidplan som fastställs av 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska innefatta redovisning av de mål som upptagits i plan och budget samt mål 

som i detta dokument redogörs för under punkten Särskilt ägardirektiv. 

Kontroll och granskning 

Internkontroll 

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar. 

Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Arbete med internkontrollplan och riskbedömning ska ske i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. 
Bolaget ska årligen i samband med årsredovisning avge rapport av bolagets arbete med internkontroll. Rapport 
ska av samtliga bolag avges i Stratsys. 

Lekmannarevisionens granskning 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering 

Bolaget ska upprätta en krisledningsplan och ska vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Luleå kommuns 
krisledningsgrupp.  

Bolaget ska där så är påkallat delta i krisledningsövningar som leds av Luleå kommun.  

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Ordförande ska till 
moderbolaget delge slutsatser, samt eventuella åtgärder som med anledning av utvärderingen bör vidtas eller har 
vidtagits. 

Samråd med moderbolaget samt rekrytering av VD 

Bolaget ska samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. 

Inför tillsättande eller entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB. 
Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB om 
kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.  

VD för bolaget ingår i VD-gruppen för Luleå Kommunföretag AB. 

Offentlighet 

Bolaget ska eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 
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Särskilt ägardirektiv  

Luleå Kommun har som mål att minska koldioxidutsläpp med 60 % till och med 2030 och med 100 % till och med 
2050. Transporter står för en stor andel av koldioxidutsläppen och Lumire som ett transportintensivt bolag blir 
därmed särskilt viktig i arbetet att minska utsläpp. LLT ska kontinuerligt arbeta för att minska sitt fossilavtryck och 
bolaget ska senast 2030 ha en fordonsflotta som till 100 % kan drivas med förnybara bränslen. 

Bolaget ska, för det anslagsfinansierade huvudmannauppdraget, under 2019 presentera mätetal som möjliggör 
effektivitetsjämförelse med andra branschaktörer med motsvarande verksamhet.   
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Ägardirektiv för Luleå Miljöresurs AB 

Allmänt 

Luleå Miljöresurs AB (Lumire) ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF). Bolagets verksamhet styrs av 

bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av kommunfullmäktige 

beslutade styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan LKF och dotterbolagen.  

 

Samtliga helägda bolag inom LKF-koncernen ingår i Luleå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som 

stadgas i "Finanspolicy för Luleå Kommun" som antagits av fullmäktige. 

 

Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin 

verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050, samt de klimatmål som kommunen 

satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.  

 

Bolaget har att beakta instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar även om särskilda 

ägardirektiv inte anmäls via bolagsstämma 

Ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas av bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i 
ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen 
avseende jämställdhetsintegrering. Bolaget ska årligen, i samband med att årsredovisningen publiceras, redogöra 

för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete.  

Verksamhetens inriktning 

Lumire är ett viktigt instrument för kommunens ansvar att bedriva en långsiktigt effektiv verksamhet inom avfalls- 
och återvinningsområdet. Bolaget skall arbeta för ett hållbart Luleå med krav på en aktiv verksamhetsutveckling 
inom avfalls- och recyclingområdet. Lumire är även ansvarig för att leda arbetet med framtagning av Luleå 
kommuns avfallsplan och har också i sitt uppdrag att jobba med planens långsiktiga målbild att reducera 
avfallsmängden. 

Bolagets verksamhet skall bygga på en långsiktig, miljöriktig och social hållbarhet. Bolaget skall verka inom 
områdena hushållsavfall, verksamhetsavfall och återvinningsmaterial och ska bedriva insamling och transport av 
avfall från hushåll och näringsliv. Återvunnet material skall försäljas på en expanderande marknad för aktuella 
materialslag. Med bred kompetens, kostnadseffektivitet och fullservicelösningar baserat på ett målmedvetet miljö- 
och kvalitetsarbete ska bolaget kunna tillgodose kundens samlade behov av tjänster inom avfallsområdet, 
samtidigt som det skapar mervärden för både samhället och bolagets kunder.  

Utöver ovanstående har bolaget operativt ansvar för kommunens samtliga återvinningscentraler och deponier. 
Bolaget kan också komma att pröva konkurrensutsättning av vissa delar av sin verksamhet. 

Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot 
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar 

kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunfullmäktige har fastställt en företagspolicy för LKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan 

LKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 
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Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 

uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 

punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i 

ägarkommunen.  

Information och ägardialog 

Information 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren 

om omständigheterna så påkallar. Bolagets ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 

tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen ska, på begäran, utan oskäligt dröjsmål få ta del av 

 

 protokoll från styrelsemöten 

 protokoll frånbolagsstämma 

 årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som LKF eller kommunstyrelsen begär.   

Ägardialog 

Bolaget ska under året föra en dialog med ägaren. Detta sker i första hand med moderbolaget, men kan också i 

frågor av särskild vikt ske med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Årsstämman är ett naturligt tillfälle för samlad dialog, men därutöver kallar LKF till en årlig ägardialog i samband 

med planering av nästkommande års plan- och budgetarbete. Moderbolaget svarar för att dessa träffar äger rum. 

Ekonomiska mål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. 
För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav för perioden 2019-2022:  
 
- Avkastning på eget kapital ska under perioden överstiga 6 procent per år 

- Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 22 procent per år. 

Definitioner 

Avkastning eget kapital = Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver 

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/ Totalt kapital 

Budget 

Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande treårsperiod som 
fastställts av bolagets styrelse inför nytt räkenskapsår ska inrapporteras till moderbolaget i enlighet med 
kommunstyrelsens tidplan. 

Moderbolaget ska i god tid tillgängliggöra tidplan för budgetarbetet. 

Redovisning & rapportering 

Årsredovisning 

Bolagets styrelse ska årligen i sin årsredovisning, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redogöra för hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 

och ramarna med densamma. Årsredovisningen ska också redogöra för eventuella beslut som under året lämnats 

till fullmäktige för ställningstagande. 

 

Uttalandet ska vara utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
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Hållbarhetsredovisning 

Bolaget ska, om man i enlighet med ÅRL så är skyldig, årligen upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan ske 

antingen i fristående rapport eller ingå som en integrerad del i årsredovisningen och ska i samband med 

offentliggörande av bolagets årsredovisning offentliggöras på bolagets webbplats. 

 

Delårsrapporter 

Bolagets ska tertialvis, till moderbolaget, lämna delårsrapport i enlighet med den tidplan som fastställs av 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska innefatta redovisning av de mål som upptagits i plan och budget samt mål 

som i detta dokument redogörs för under punkten Särskilt ägardirektiv. 

Kontroll och granskning 

Internkontroll 

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar. 

Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Arbete med internkontrollplan och riskbedömning ska ske i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. 
Bolaget ska årligen i samband med årsredovisning avge rapport av bolagets arbete med internkontroll. Rapport 
ska av samtliga bolag avges i Stratsys. 

Lekmannarevisionens granskning 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering 

Bolaget ska upprätta en krisledningsplan och ska vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Luleå kommuns 
krisledningsgrupp.  

Bolaget ska där så är påkallat delta i krisledningsövningar som leds av Luleå kommun. 

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Ordförande ska till 
moderbolaget delge slutsatser, samt eventuella åtgärder som med anledning av utvärderingen bör vidtas eller har 
vidtagits 

Samråd med moderbolaget samt rekrytering av VD 

Bolaget ska samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. 

Inför tillsättande eller entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB. 
Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB om 
kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.  

VD för bolaget ingår i VD-gruppen för Luleå Kommunföretag AB. 

Offentlighet 

Bolaget ska eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 

sekretesslagen. 
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Särskilt ägardirektiv  

Luleå Kommun har som mål att minska koldioxidutsläpp med 60 % till och med 2030 och med 100 % till och med 
2050. Transporter står för en stor andel av koldioxidutsläppen och Lumire som ett transportintensivt bolag blir 
därmed särskilt viktig i arbetet att minska utsläpp. Lumire ska kontinuerligt arbeta för att minska sitt fossilavtryck 
och bolaget ska senast 2030 ha en fordonsflotta som till 100 % drivs med förnybara bränslen. 

  

120



 

 

Ägardirektiv för Luleå Hamn AB (LHAB) 

Allmänt 

Luleå Hamn AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF). Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, 

föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade 

styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan LKF och dotterbolagen.  

 

Samtliga helägda bolag inom LKF-koncernen ingår i Luleå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som 

stadgas i "Finanspolicy för Luleå Kommun" som antagits av fullmäktige. 

 

Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin 

verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050, samt de klimatmål som kommunen 

satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.  

 

Bolaget har att beakta de instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar även om särskilda 

ägardirektiv inte anmäls vid bolagsstämma. 

Ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas av bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i 
ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen 
avseende jämställdhetsintegrering. Bolaget ska årligen, i samband med att årsredovisningen publiceras, redogöra 
för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete.  

Verksamhetens inriktning 

Luleå Hamn AB ska driva och utveckla förutsättningarna för en hållbar, effektiv och attraktiv sjöfart i Luleå och 
stärka Luleå som sjöfartsstad. Ett logistiskt centrum för hela regionen och det regionala näringslivet. 

Luleå Hamn AB ska förvalta mark och äga infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell 
verksamhet och annan företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå kommuns hamnområden. Luleå Hamn 
AB ansvarar för hamnens totala verksamhet och ska säkerställa samordning, ombordhantering och 
lastning/lossning av fartyg. Verksamheten ska också innefatta hamnbogsering och isbrytning i Luleå hamn samt, 
där så är tillämpligt, i övriga Bottenviken. 

Bolaget ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft genom att säkerställa förutsättningar för långsiktigt 
kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara logistiklösningar. 

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av den kommunala kompetensen och kommunalrättsliga principer 

på ett miljömässigt och företagsekonomiskt riktigt sätt. 

Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot 
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar 

kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunfullmäktige har fastställt en företagspolicy för LKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan 

LKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 
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Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 

uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 

punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i 

ägarkommunen.  

Information och ägardialog 

Information 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren 

om omständigheterna så påkallar. Bolagets ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 

tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen ska, på begäran, utan oskäligt dröjsmål få ta del av 

 

 protokoll från styrelsemöten 

 protokoll frånbolagsstämma 

 årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som LKF eller kommunstyrelsen begär.   

Ägardialog 

Bolaget ska under året föra en dialog med ägaren. Detta sker i första hand med moderbolaget, men kan också i 

frågor av särskild vikt ske med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Årsstämman är ett naturligt tillfälle för samlad dialog, men därutöver kallar LKF till en årlig ägardialog i samband 
med planering av nästkommande års plan- och budgetarbete. Moderbolaget svarar för att dessa träffar äger rum. 

Ekonomiska mål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. 
För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav för perioden 2019-2022:  
 
- Avkastning på eget kapital ska under perioden överstiga 5 procent per år 

- Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 30 procent per år. 

Definitioner 

Avkastning eget kapital = Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver 

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/ Totalt kapital 

Budget 

Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande treårsperiod som 
fastställts av bolagets styrelse inför nytt räkenskapsår ska inrapporteras till moderbolaget i enlighet med 
kommunstyrelsens tidplan. 

Moderbolaget ska i god tid tillgängliggöra tidplan för budgetarbetet 

Redovisning & rapportering 

Årsredovisning 

Bolagets styrelse ska årligen i sin årsredovisning, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redogöra för hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 

och ramarna med densamma. Årsredovisningen ska också redogöra för eventuella beslut som under året lämnats 

till fullmäktige för ställningstagande. 

 

Uttalandet ska vara utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 
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Hållbarhetsredovisning 

Bolaget ska, om man i enlighet med ÅRL så är skyldig, årligen upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan ske 

antingen i fristående rapport eller ingå som en integrerad del i årsredovisningen och ska i samband med 

offentliggörande av bolagets årsredovisning offentliggöras på bolagets webbplats. 

 

Delårsrapporter 

Bolagets ska tertialvis, till moderbolaget, lämna delårsrapport i enlighet med den tidplan som fastställs av 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska innefatta redovisning av de mål som upptagits i plan och budget samt mål 

som i detta dokument redogörs för under punkten Särskilt ägardirektiv. 

Kontroll och granskning 

Internkontroll 

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar. 

Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Arbete med internkontrollplan och riskbedömning ska ske i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. 
Bolaget ska årligen i samband med årsredovisning avge rapport av bolagets arbete med internkontroll. Rapport 
ska av samtliga bolag avges i Stratsys. 

Lekmannarevisionens granskning 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Ordförande ska till 
moderbolaget delge slutsatser, samt eventuella åtgärder som med anledning av utvärderingen bör vidtas eller har 
vidtagits.  

Samråd med moderbolaget samt rekrytering av VD 

Bolaget ska samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. 

Inför tillsättande eller entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB. 
Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB om 
kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.  

VD för bolaget ingår i VD-gruppen för Luleå Kommunföretag AB. 

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering 

Bolaget ska upprätta en krisledningsplan och ska vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Luleå kommuns 
krisledningsgrupp.  

Bolaget ska där så är påkallat delta i krisledningsövningar som leds av Luleå kommun,  

Offentlighet 

Bolaget ska eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 

Särskilt ägardirektiv  

-- 
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Ägardirektiv för Nordiskt Flygteknikcentrum AB 

Allmänt 

Nordiskt Flygteknikcentrum (NFTC) ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF). Bolagets verksamhet styrs 

av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av kommunfullmäktige 

beslutade styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan LKF och dotterbolagen.  

 

Samtliga helägda bolag inom LKF-koncernen ingår i Luleå Kommuns Internbank och har att iaktta vad som 

stadgas i "Finanspolicy för Luleå Kommun" som antagits av fullmäktige. 

 

Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin 

verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050, samt de klimatmål som kommunen 

satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.  

 

Bolaget har att beakta instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar även om särskilda 

ägardirektiv inte anmäls via bolagsstämma 

Ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas av bolagsstämma.  

Kommunfullmäktige har fastställt en strategi för jämställdhetsintegrering, CEMR-deklarationen. Utöver de i 
ägardirektiven formulerade målen ska bolagets arbete präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen 
avseende jämställdhetsintegrering. Bolaget ska årligen, i samband med att årsredovisningen publiceras, redogöra 
för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete.  

Verksamhetens inriktning 

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ska bedriva attraktiva och konkurrenskraftiga flygtekniska utbildningar på tydliga 
kvalitetsgrunder samt ha en stor flexibilitet för att kunna möta flygbranschens och myndigheternas allt högre krav. 

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla 
riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial nivå. 

Bolaget ska samverka med barn- och utbildningsförvaltningen avseende den gymnasiala utbildningen i flygteknik. 

Vidare ska bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar. 

Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade ägardirektiv, såvida dessa inte strider mot 
bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar 

kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunfullmäktige har fastställt en företagspolicy för LKF-koncernen som bland annat reglerar relationen mellan 

LKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 

uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
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punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i 

ägarkommunen.  

Information och ägardialog 

Information 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägaren 

om omständigheterna så påkallar. Bolagets ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 

tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen ska utan oskäligt dröjsmål få ta del av 

 

 protokoll från styrelsemöten 

 protokoll frånbolagsstämma 

 årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport   

 

Bolagen ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som LKF eller kommunstyrelsen begär.   

Ägardialog 

Bolaget ska under året föra en dialog med ägaren. Detta sker i första hand med moderbolaget, men kan också i 

frågor av särskild vikt ske med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Årsstämman är ett naturligt tillfälle för samlad dialog, men därutöver kallar LKF till en årlig ägardialog i samband 

med planering av nästkommande års plan- och budgetarbete. Moderbolaget svarar för att dessa träffar äger rum. 

Ekonomiska mål 

Verksamheten ska bedrivas utifrån ekonomiska grundkrav som mäter bolagets lönsamhet och finansiella styrka. 

För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande ägarkrav för perioden 2019-2022:  

 

- Avkastning på eget kapital bör under perioden överstiga > 0,0 procent per år 

- Soliditeten bör under perioden uppgå till minst 10 procent per år. 

Definitioner 

Avkastning eget kapital = Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver 

Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver/ Totalt kapital 

Budget 

Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande treårsperiod som 
fastställts av bolagets styrelse inför nytt räkenskapsår ska inrapporteras till moderbolaget i enlighet med 
kommunstyrelsens tidplan. 

Moderbolaget ska i god tid tillgängliggöra tidplan för budgetarbetet. 

Redovisning & rapportering 

Årsredovisning 

Bolagets styrelse ska årligen i sin årsredovisning, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redogöra för hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 

och ramarna med densamma. Årsredovisningen ska också redogöra för eventuella beslut som under året lämnats 

till fullmäktige för ställningstagande. 

 

Uttalandet ska vara utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

 

Hållbarhetsredovisning 

Bolaget ska, om man i enlighet med ÅRL så är skyldig, årligen upprätta en hållbarhetsredovisning. Detta kan ske 

antingen i fristående rapport eller ingå som en integrerad del i årsredovisningen och ska i samband med 

offentliggörande av bolagets årsredovisning offentliggöras på bolagets webbplats. 
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Delårsrapporter 

Bolagets ska tertialvis, till moderbolaget, lämna delårsrapport i enlighet med den tidplan som fastställs av 

kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska innefatta redovisning av de mål som upptagits i plan och budget samt mål 

som i detta dokument redogörs för under punkten Särskilt ägardirektiv. 

 

Kontroll och granskning 

Internkontroll 

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering 
och bolagets tillgångar. 

Styrelsen ska tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar. 

Arbete med internkontrollplan och riskbedömning ska ske i enlighet med av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. 
Bolaget ska årligen i samband med årsredovisning avge rapport av bolagets arbete med internkontroll. Rapport 
ska av samtliga bolag avges i Stratsys. 

Lekmannarevisionens granskning 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året. Ordförande ska till 
moderbolaget redovisa slutsatser, samt eventuella åtgärder som med anledning av utvärderingen bör vidtas eller 
har vidtagits.  

Samråd med moderbolaget samt rekrytering av VD 

Bolaget ska samråda med moderbolaget i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. 

Inför tillsättande eller entledigande av verkställande direktör ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB. 
Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av VD startar ska samråd ske med Luleå Kommunföretag AB om 
kravprofil samt tjänstens utformning och villkor.  

VD för bolaget ingår i VD-gruppen för Luleå Kommunföretag AB. 

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering 

Bolaget ska upprätta en krisledningsplan och ska vid extraordinär händelse följa beslut fattade av Luleå kommuns 
krisledningsgrupp.  

Bolaget ska där så är påkallat delta i krisledningsövningar som leds av Luleå kommun,  

Offentlighet 

Bolaget ska eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen. 

Särskilt ägardirektiv  

-- 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-10-16

 
2018/1406-1.4.1.1

Gunilla Lundin

Införande av oppositionsråd i kommunstyrelsen
Ärendenr 2018/1406-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revidering av kommunstyrelsens 
reglemente § 3 som innebär att fullmäktige bland styrelsen utser 3 
kommunalråd, varav 1 oppositionsråd.

Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens reglemente som fastställdes 2015-12-14 KF § 283, framgår 
att kommunfullmäktige bland styrelsen utser två kommunalråd. Idag är 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tillika kommunalråd. 

Ett resultat av 2018 års allmänna val är att inget parti har egen majoritet i 
fullmäktige. Det kommer även att återspeglas i fördelningen av mandat i 
styrelse och nämnder. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att införa ett 
oppositionsråd. Oppositionsrådet blir tillika kommunstyrelsens 2e vice 
ordförande och ska även utgöra en del av kommunalrådsberedningen dvs 
ingå i beredningen av ärenden till kommunstyrelsens sammanträden.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens reglemente, KLF Hid: 2017.

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Nämnder/förvaltningar, kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2018-10-11

 
2018/293-1.1.1.5

Monica Lindholm

Förslag till beslut gällande redovisning av handläggning av 
motioner per oktober 2018
Ärendenr 2018/293-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över 
handläggningen av motioner

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 35 §) stadgas följande:

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får du avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning”.

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningen 
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner. Föregående 
redovisning lämnades i juni 2018.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna upprättad förteckning över handläggningen av motioner.

Beslutsunderlag
 Förteckning av handläggningen av motioner per oktober 2018.

Monica Lindholm
Registrator
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2018-10-11

 
2018/293-1.1.1.5

Monica Lindholm

Dokument
Ärendenr 2018/293-1.1.1.5

Avsändare/anmält på 
sammanträde

Ärendemening/Ärendenummer Remissinstans Beslut/Anmärkning

Kristdemokraterna
KF 2017-02-27 § 37

Om lika villkor vid användandet av fordon 
i tjänsten
2017/271-1.1.1.5

Personalkontoret 2018-04-23 § 108

Miljöpartiet de gröna
KF 2017-04-24 § 82

Om högre kvalitetskrav på beslutsunderlag
2017/559-1.1.1.5

Kvalitet & Samhällsutveckling Påminnelse 2017-09-18
Påminnelse 2018-10-10

Centerpartiet
KF 2017-05-22 § 113

Om samordnad varudistribution i Luleå
2017/728-1.1.1.5

Inköpskontoret Påminnelse 2018-04-05

Centerpartiet
KF 2017-05-22 § 114

Om valfrihet i hemtjänsten
2017/729-1.1.1.5

Socialnämnden
Kommunala
pensionärsrådet

2018-06-18 § 158

Kristdemokraterna
KF 2017-06-19 § 142

Om åtgärder för att minska antalet 
självmord och självmordsförsök bland
unga
2017/842-1.1.1.5

Barn- och
utbildningsnämnden

2018-05-21 § 131

Rättvisepartiet
KF 2017-06-19 § 155

Om mötesplatser
2017/884-1.1.1.5

Kvalitet &
samhällsutveckling

Liberalerna
KF 2017-08-28 § 181

Om att uppdatera fullmäktige
2017/1063-1.1.1.5

Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2018-10-11

 
2018/293-1.1.1.5

Monica Lindholm

Liberalerna
KF 2017-08-28 § 180

Om äldreombudsman
2017/1064-1.1.1.5

Kommunala
pensionärsrådet
Socialnämnden

2018-04-23 § 107

Vänsterpartiet
KF 2017-09-25 § 194

Om klimatkompensation på tjänsteresor
2017/1163-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutveckling 2018-06-18 § 146

Centerpartiet
KF 2017-10-23 § 216

Om utredning hur alla barn i skolan kan få 
likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen
2017/1326 – 1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18 § 145

Liberalerna
KF 2017-10-23 § 226

Om att uppmärksamma Nils Edén och hans
koppling till Luleå
2017/1335-1.1.1.5

Kulturnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

2018-06-18 § 144

Centerpartiet
KF 2017-12-18 § 290

Om nolltolerans mot mutor och korruption
2017/1602-1.1.1.5

Personalkontoret

Miljöpartiet de gröna
KF 2018-01-29 § 44

Om Ormbergets friluftsanläggning
2018/141-1.1.1.5

Fritidsnämnden

Vänsterpartiet
KF 2018-02-26 § 79

Medlemskap i Mayors for Peace
2018/312-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutveckling 2018-09-24 § 182

Vänsterpartiet
KF 2018-03-26 § 91

Om Smedjegatan
2018/353-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutveckling och
LLT

Rättvisepartiet
KF 2018-03-26 § 92

Om avgiftsfri simskola
2018/418-1.1.1.5

Fritidsnämnden

Rättvisepartiet
KF 2018-03-26 § 93

Om kommunalt bostadsbyggande och
kommunalt byggbolag
2018/419-1.1.1.5

Lulebo
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 3 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2018-10-11

 
2018/293-1.1.1.5

Monica Lindholm

Kristdemokraterna
KF 2018-03-26 § 100

Om uppsökande
hälsofrämjande verksamhet
2018/443-1.1.1.5

Socialnämnden Går till socialnämnden 2018-11-23 och 
lämnar svar i januari 2019.

Kristdemokraterna
KF 2018-03-26 § 101

Om gemensam handlingsplan vid hot, våld
och kränkningar
2018/444-1.1.1.5

Barn-och
utbildningsnämnden i samråd 
med socialnämnden

Påminnelse 2018-09-25
BUN tar upp ärendet i 
novembernämnden 2018. SN lämnade 
sitt beslutsförslag september 2018

Liberalerna
KF 2018-03-26 § 102

Om ungdomsfullmäktige
2018/477-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutveckling

Kristdemokraterna
KF 2018-04-23 § 120

Om att möjliggöra för fler aktörer inom 
äldreomsorgen
2018/485-1.1.1.5

Socialnämnden Tas i SN den 23 november 2018.

Nya Moderaterna
KF 2018-04-23 § 127

Om att förbjuda tigger i i Luleå
2018/577-1.1.1.5

Socialnämnden

Kristdemokraterna
KF 2018-04-23 § 128

Om förbättrad personalkontinuitet inom 
hemtjänsten
2018/609-1.1.1.5

Socialnämnden

Nya Moderaterna
KF 2018-05-21 § 132

Om fullmäktiges sammanträden
2018/638-1.1.1.5

Kommunfullmäktige

Nya Moderaterna
KF 2018-06-18 § 153

Om att starta en förskola för barn vars 
föräldrar studerar på SFI
2018/889-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämnden
i samråd med arbetsmarknads-
förvaltningen

Sverigedemokraterna
KF 2018-06-18 § 156

Om sommar- och vinterkoloni
2018/927-1.1.1.5

Socialnämnden
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 4 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2018-10-11

 
2018/293-1.1.1.5

Monica Lindholm

Kristdemokraterna
KF 2018-08-27 § 168

Om att utnyttja utomhusrinkar året runt
KLF 2018/1043-1.1.1.5

Fritidsnämnden

Rättvisepartiet 
Socialisterna
KF 2018-08-27 § 166

Om avskaffad köavgift i Bostad Luleå
KLF 2018/1057-1.1.1.5

Stadsbyggnadsnämnden

Rättvisepartiet 
Socialisterna
KF 2018-08-27 § 165

Om kommunal bilpool för allmänheten
2018/1058-1.1.1.5

Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

2018-10-10
 

2018/292-1.5.2.1
Monica Lindholm

Förslag till beslut gällande redovisning av handläggning av 
medborgarförslag och e-förslag per oktober 2018
Ärendenr 2018/292-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över 
handläggningen av medborgarförslag och e-förslag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 35 §) stadgas följande:

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning”.

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningen 
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av medborgarförslag.
Föregående redovisning lämnades i juni 2018.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna upprättad förteckning över handläggningen av medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Förteckning av handläggningen av medborgarförslag per oktober 

2018.

Monica Lindholm
Registrator
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (12)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-02-20

 
2018/292-1.5.2.1

Monica Lindholm

KF 2016-10-24 § 234
Redovisning handläggning av medborgarförslag per oktober  2018
Ärendenr 2018/292-1.5.2.1

Anmält på sammanträde Ärendemening/Ärendenummer Beslutande styrelse/nämnd Beslut/ Anmärkning

KF 2016-10-24 § 234 Medborgarförslag om att nyttja 
återvinningen för att
hämta och köpa material och inventarier 
från förskolan
KLF 2016/1218-1.5.2.1

Kommunstyrelsen Återremitterat till AMF enligt
KSAU 2017-08-14 § 222.
Påminnelse 2018-10-09

KF 2017-01-30 § 15 Medborgarförslag om att inrätta 
omklädningsrum med
dusch på Ormbergets friluftsområde
KLF 2016/1680-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-10-08 § 236

KF 2017-04-24 § 86 Medborgarförslag om att starta upp det 
nationella programmet 
”Hälsa, vård och omsorg” inom
gymnasiesärskolan
KLF 2017/449-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018-04-25 § 52

KF 2017-04-24 § 89 Medborgarförslag om att ge gatumusiken 
en chans
KLF 2017/521-1.5.2.1

Kulturnämnden KN 2017-06-15 § 56

KF 2017-05-22 § 108 Medborgarförslag om upprustning av Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-11-23 § 191
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 2 (12)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-02-20

 
2018/292-1.5.2.1

Monica Lindholm

Boskataskolans fotbollsplan
KLF 2017/651-1.5.2.1

KF 2017-06-19 § 156 Medborgarförslag om trygghetsboende i 
före detta Kvarnåskolan
KLF 2017/887-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 165

KF 2017-08-28 § 168 Medborgarförslag om att anlägga 
våtmarksområde i Råneå
KLF 2017/894-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 163

KF 2017-08-28 § 169 Medborgarförslag angående behov av en 
fungerande organisation för elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
samt för elever med liknande svårigheter 
utan diagnos
KLF 2017/949-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden Påminnelse till BUN 2018-10-09
BUN 2018-04-19 § 56 (ink. 2018-10-11)

KF 2017-08-28 § 175 Medborgarförslag om att omvandla 
grusplan utanför dagiset på Charlottendal 
till en multisportarena
KLF 2017/1020-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 166

KF 2017-08-28 § 179 Medborgarförslag om gratis bussresor för 
personer äldre än 70 år
KLF 2017/1031- 1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 168

KF 2017-09-25 § 210 Medborgarförslag om kulturtransporter 
från sörbyarna till Luleå centrum
KLF 2017/1071 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-05-07 § 128
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-02-20

 
2018/292-1.5.2.1

Monica Lindholm

KF 2017-10-23 § 209 Medborgarförslag om att sätta upp bås i 
dusch på skolor, idrottshallar och badhus 
för att förhindra trakasserier
KLF 2017/1146-1.5.2.1

Kommunstyrelsen Påminnelse till BUN 2018-10-09

KF 2017-10-23 § 212 Medborgarförslag om att sätta belysning på 
en kulle som används för vinteraktiviteter i 
Gammelstad
KLF 2017/1151 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-04-26 § 87

KF 2017-10-23 § 211 Medborgarförslag om att utöka 
kollektivtrafiken i Luleå kommun med 
pendeltåg till Luleås förorter
KLF 2017/1152 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 161

KF 2017-09-25 § 193 Medborgarförslag om att bygga 
omklädningsrum vid Ersnässkolan
KLF 2017/1156 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-10-23 § 207 Medborgarförslag om namnändring för 
postadress Sandnäset vägen
KLF 2017/1175 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-03-22 § 64

KF 2017-10-23 § 214 Medborgarförslag om att bygga en bro 
mellan Björkskatan och Hällbacken
KLF 2017/1252-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-05-07 § 127

KF 2017-11-20 § 235 Medborgarförslag om utredning av 
avfallshanteringen i
Sunderbyn

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 188
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 4 (12)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-02-20

 
2018/292-1.5.2.1

Monica Lindholm

KLF 2017/1282-1.5.2.1
KF 2017-10-23 § 236 Medborgarförslag om att arbeta två-skift på 

gatu- och vägprojekt kommande säsong
KLF 2017/1283-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 184

KF 2017-11-20 § 237 Medborgarförslag om förlängning av kaj 
och uppförande av båthusstugor i Norra 
hamn
KLF 2017/1322-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 164

KF 2017-11-20 § 240 Medborgarförslag om att röja träd och 
buskar vid rondeller
KLF 2017/1427-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-04-26 § 85

KF 2017-12-18 § 274 Medborgarförslag om att byta ut 
nyårsraketer till lasershow i Luleå centrum
KLF 2017/1479--1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 185

KF 2017-12-18 § 38 Medborgarförslag om att inrätta priset 
”Årets nyckelperson”
KLF 2017/1481-1.5.2.1

Kommunfullmäktige Påminnelse till KSAM 2018-06-05 och 
2018-10-10

KF 2017-12-18 § 275 Medborgarförslag om hjälp med plogning 
av snökarm för personer äldre än 70 år
KLF 2017/1503 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-06-14 § 129

KF 2017-12-18 § 277 Medborgarförslag om slalompark till 
Ormberget
KLF 2017/1523 –1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-04-25 § 48

KF 2017-12-18 § 276 Medborgarförslag om att skapa Fritidsnämnden FN 2018-05-23 § 67
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Kansliet 2018-02-20

 
2018/292-1.5.2.1

Monica Lindholm

äventyrsstigar medolika svårighetsgrader
KLF 2017/1540-1.5.2.1

KF 2018-01-29 § 8 8 Medborgarförslag om naturgym i Södra 
Sunderbyn
KLF 2017/1597-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-04-25 § 49

KF 2018-01-29 § 9 Medborgarförslag om att utöka Sunderbyns 
elljusspår med ett sjukilometersspår
KLF 2017/1599-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-04-25 § 50

KF 2018-01-29 § 10 Medborgarförslag om förlängning av 
befintlig cykelväg mellan Bergnäset och 
Kallax till Antnäs
KLF 2017/1615-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-04-26 § 77

KF 2018-01-29 § 24 Medborgarförslag om mer dekorativ 
belysning i Norra hamn
KLF 2017/1643-1.5.2.1

Kommunstyrelsen Påminnelse till SBN 2018-10-10.
Lämnad till KSAU möte 2018-11-05

KF 2018-01-29 § 11 Medborgarförslag om att bygga en rondell 
efter Bergnäsbron på sidan mot stan
KLF 2017/1647-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-04-26 § 79

KF 2018-01-29 § 12 Medborgarförslag om belysning och 
grillplats på Östermalm
KLF 2017/1652-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-06-14 § 130

KF 2018-01-29 § 13 Medborgarförslag gällande ombyggnation 
av busshållplatser vid Mjölkudden m.fl. 
platser

Stadsbyggnadsnämnden Påminnelse 2018-08-29, tas i SBNAU 
2018-09-13
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KLF 2017/1653-1.5.2.1
KF 2018-01-29 § 14 Medborgarförslag om att bredda utfarten ur 

rondellen vid Kulturens Hus mot 
gymnasiebyn
KLF 2017/1658-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden Påminnelse 2018-08-21

KF 2018-01-29 § 16 Medborgarförslag om att sätta upp 
belysning mellan Trolltjärn och Trollstigen, 
Bergnäset
KLF 2017/1659-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-05-17 § 106

KF 2018-01-29 § 15 Medborgarförslag om att förbättra 
trafiksituationen vid Hermelinsparken
KLF 2017/1662-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-04-26 § 78

KF 2018-01-29 § 17 Medborgarförslag om förändrat sätt att läsa 
kurser på gymnasiet
KLF 2017/1663-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden Påminnelse 2018-08-23

KF 2018-01-29 § 18 Medborgarförslag om basketplaner på 
Notviken och Mjölkudden
KLF 2017/1664-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-06-20 § 78

KF 2018-01-29 § 19 Medborgarförslag om att bygga 
padelplaner utomhus
KLF 2017/1665-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-04-25 § 51

KF 2018-01-29 § 20 Medborgarförslag om att förbjuda rökning 
på allmänna platser
KLF 2017/1666-1.5.2.1

Kommunfullmäktige KF 2018-04-23 § 114
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KF 2018-01-29 § 21 Medborgarförslag om att flytta på 
rökområdet vid busshållplatsen på 
Smedjegatan
KLF 2017/1667-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-04-26 § 84

KF 2018-01-29 § 22 Medborgarförslag om inomhusfotbollsplan 
i Råneå
KLF 2017/1668-1.5.2.1

Kommunfullmäktige KF 2018-08-27 § 161

KF 2018-01-29 § 23 Medborgarförslag om att bygga flera 
idrottshallar
KLF 2017/1670-1.5.2.1

Kommunfullmäktige KF 2018-06-18 § 143

KF 2018-01-29 § 25 Medborgarförslag om att bygga en 
skoterparkering längs isbanan i Norra hamn
KLF 2017/1671-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 187

KF 2018-01-29 § 26 Medborgarförslag om att köra fler bussturer 
till Rutvik och Karlsvik
KLF 2017/1672-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 189

KF 2018-01-29 § 27 Medborgarförslag om att upprätta busslinje 
mellan Kyrkbyn och Centrum
KLF 2017/1675-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 190

KF 2018-01-29 § 28 Medborgarförslag om ny busslinje med 
linjesträckning Centrum-Notviken- Porsön-
Notviken-Centrum
KLF 2017/1676-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 191

KF 2018-01-29 § 29 Medborgarförslag om fler nattbussturer Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 192
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KLF 2017/1677-1.5.2.1
KF 2018-01-29 § 30 Medborgarförslag om att utöka tidtabellen 

för linje 8
KLF 2017/1678-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 193

KF 2018-01-29 § 31 Medborgarförslag om att förlänga busslinje 
10 från Storheden till Karlsvik
KLF 2017/1679-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 194

KF 2018-01-29 § 32 Medborgarförslag om utökade bussturer till 
Sörbyarna
KLF 2017/1681-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 195

KF2018-01-29 § 33 Medborgarförslag om mer varierat utbud 
av vegetarisk och fläskfri kost i skolmaten
KLF 2017/1683-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden Påminnelse 2018-09-03, 2018-09-17. Går 
upp i BUN november 2018

KF 2018-01-29 § 34 Medborgarförslag om minskat utbud av 
vegetarisk kost i skolan
KLF 2017/1684-1.5.2.1

Barn och utbildningsnämnden Påminnelse 2018-08-21, 2018-09-17

KF 2018-01-29 § 35 Medborgarförslag om utegym i centrala 
Luleå
KLF 2017/1686-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-04-25 § 53

KF 2018-02-26 § 67 Medborgarförslag om att bredda 
Storhedsvägen
KLF 2017/1688-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden Påminnelse 2018-08-21, SBF har skickat 
till fel handläggare och åtgärdat 
2018-08-21.

KF 2018-02-26 § 65 Medborgarförslag om anpassning av 
busstider för

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 196
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resande med Länstrafiken
KLF 2017/1690-1.5.2.1

KF 2018-01-29 § 37 Medborgarförslag om upprustning av
Rödklöverstigens lekplats
KLF 2018/47-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-06-04 § 162

KF 2018-01-29 § 36 Medborgarförslag om datumparkering på 
Sjögatan
KLF 2018/95-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden Påminnelse 2018-08-29, tas i SBNAU 
2018-09-13

KF 2018-02-26 § 69 Medborgarförslag om utredning och 
förändring av Porsövägen
KLF 2018/154-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 200

KF 2018-02-26 § 71 Medborgarförslag om att göra en nedfart till 
isvägen från Lusthuset på Tuna
KLF 2018/178-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2018-05-23 § 69

KF 2018-02-26 § 70 Medborgarförslag om gratis bussturer för 
LTU studerande
KLF 2018/188-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 197

KF 2018-02-26 § 72 Medborgarförslag om att bygga vindskydd 
och eldstad på Tomholmen
KLF 2018/193-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-02-26 § 73 Medborgarförslag om samma rabatt på 
busskort för personer med sjukersättning 
som för ålderspensionärer
KLF 2018/211-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 198
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KF 2018-02-26 § 64 Medborgarförslag om att inrätta tjänst med 
ansvar för sociala aktiviteter inom 
kommunens äldreboenden
KLF 2018/216-1.5.2.1

Socialnämnden SN 2018-08-31 § 126

KF 2018-02-26 § 75 Medborgarförslag om genomgång av 
musikinstrument och -anläggningar på 
vård- och omsorgsboenden
KLF 2018/217-1.5.2.1

Socialnämnden SN 2018-08-31 § 127

KF 2018-02-26 § 74 Medborgarförslag om fler lokala bussturer 
mellan klockan 05.00 och 06.00
KLF 2018/221-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-08-13 § 199

KF 2018-02-26 § 66 Medborgarförslag om att upprätta 
bilparkering med motorvärmare vid den 
nedlagda Kläppenskolan
KLF 2018/223-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden Påminnelse 2018-08-21. SBF lämnat till fel 
handläggare och gjort åtgärd 2018-08-21.

KF 2018-03-26 § 96 Medborgarförslag om samma villkor för
lokaltrafiksrabatt för samtliga CSN-
berättigade
KLF 2018/220-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-03-26 § 94 Medborgarförslag om upprustning av lilla 
båthamnen i Södra Sunderbyn
KLF 2018/262-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-08-30 § 153

KF 2018-03-26 § 95 Medborgarförslag om feriejobb på 
skärgårdsöarna

Kommunstyrelsen
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KLF 2018/311-1.5.2.1
KF 2018-04-23 § 118 Medborgarförslag om 

hastighetsbegränsning och fartkamera 
korsningen till Ormberget
KLF2018/391-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-04-23 § 117 Medborgarförslag om minnesmärke över 
Per Clementsson
KLF 2018/408-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-04-23 § 119 Medborgarförslag om att göra torget i 
Gammelstad till
bilfri zon
KLF 2018/446-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-08-27 §169 E-förslag om förlängning och förbättring av 
cykelvägen längs gamla Kallaxvägen
KLF 2018/528-1.5.2.1

KF 2018-08-27 §170 E-förslag om att iordningställa ett utegym 
vid Miljögården  på Hertsön
KLF 2018/602-1.5.2.1

KF 2018-08-27 §171 E-förslag om hundrastgård i Luleå Centrum
KLF 2018//549-1.5.2.1

KF 2018-08-27 §172 E-förslag om att bygga en dansbana med 
tak i centrala Luleå
KLF 2018/639-1.5.2.1

KF 2018-08-27 §173 E-förslag om upprustning av Trolltjärn på Kommunstyrelsen
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Bergnäset
KLF 2018/478-1.5.2.1

KF 2018-08-27 § 169 E-förslag om förlängning och förbättring av 
cykelvägen längs gamla Kallaxvägen
KLF 2018/528-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-08-27 § 171 E-förslag om hundrastgård i Luleå Centrum
KLF 2018/549-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-08-27 § 170 E-förslag om att iordningställa ett utegym 
vid Miljögården på Hertsön
KLF 2018/602-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-08-27 § 172 E-förslag om att bygga en dansbana med 
tak i centrala Luleå
KLF 2018/639-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-09-24 § 183 E-förslag om farthinder på Hällbacksvägen
KLF 2018/892-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden
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