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LULEÅ KOMMUN 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/398-105

Sofia Riström

Information om Austinsamarbetet 
Ärendenr 2015/398-105

3



LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/399-14

Sofia Riström

Information om EU-projekten 
Ärendenr 2015/399-14
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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

 Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser 
Ärendenr 2015/275-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap

Inbjudan till seminarium Sociala risker – ett hot mot 
samhället? Stockholm 2015-04-22

PWC Inbjudan utbildning Kommunal ekonomi för 
nyvalda politiker. Luleå 2015-05-04

Utvärderingsringen Inbjudan till konferens på temat ”Unga” 
Stockholm 2015-05-19

Kommunakuten Inbjudan seminariedag Juridik för kommunägda 
företag. Stockholm 2015-06-12

Energigas Sverige Inbjudan lunchseminarium för politiker, ”Mer gas i 
Norrbotten”, Luleå 2015-04-24

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

Region Kronoberg           Näthat – så gör du om du blir hatad på 
nätet,Stockholm 2015-06-03

Kommunförbundet
Norrbotten

Seminarieprogram ”Att tänka efter före – sociala 
investeringar”, Sunderbyn 2014-04-27

Sv kommuner och 
landsting

Information till revisorerna angående aktuella 
seminarier
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20)

Fritidsnämnden 2015-03-25

 § 40

Upphandlingsform Hertsö badhus
Dnr 2013.153-82

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla alternativ 3:
- Offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling där en aktör tilldelas upp-

draget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både 
fastighet och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om 
service och tjänster som aktören ska tillhandahålla för en årlig ersättning. 

Reservation
Vänsterpartiet (V) reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet att förorda alt. 3

Protokollsanteckning
Åsa Koski (V) och Bertil Bartholdsson (V) inlämnar en protokollsanteckning
enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen utreder strategiska anläggningsfrågor under namnet 
H A S A (Hertsö badhus, Aronsbadet, Skogsvallen och Arcushallen). Fokus 
har varit på Hertsö badhus eftersom anläggningen är i mycket dåligt skick.

Fritidsnämnden beslutade 2013-10-16, § 95 och 2014-03-19, § 16 om inriktning 
för ett nytt badhus på Hertsön. Fritidsförvaltningen har under 2014 fortsatt 
att arbeta med medborgardialog och i samråd med berörda aktörer för att 
värdera alternativ för ett nytt badhus på Hertsön utifrån den beslutade 
inriktningen. 

Fritidsnämnden föreslog i sin verksamhetsplan 2014-09-17, § 62 att ett nytt 
badhus ska färdigställas under 2015-2017.  Kommunfullmäktige beslutade i 
Strategisk plan och budget 2014-12-16, § 296 att ett nytt Hertsö badhus 
senareläggs, dvs. utanför planperioden.

Det har en tid funnits ett politiskt förslag om att andra aktörer ska få 
möjligheten att bygga och driva badhuset på Hertsön. Fritidsförvaltningen 
har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen sammanställt alternativ 
för fritidsnämnden att ta ställning till. Upphandlingsalternativ och former 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20)

Fritidsnämnden 2015-03-25

§ 40 (forts)

har diskuterats och på fritidsnämnden 2015-02-25, § 24 beslutades att 
återremittera ärendet för vidare utredning. 

Förslag till upphandlingsform innebär i korthet:

1. Traditionell upphandling - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att 
bygga badhuset. Kommunen äger byggnaden och sköter drift av fastighet och 
verksamhet.

2. Hyresalternativet - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga 
badhuset.  Aktören äger fastigheten och sköter fastighetsdriften. Kommunen 
sköter verksamhetsdriften. Kommunen skriver ett långt hyresavtal med aktören 
där villkor och ersättningsnivåer framgår. 

3. Offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling där en aktör tilldelas upp-
draget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både 
fastighet och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om 
service och tjänster som aktören ska tillhandahålla för en årlig ersättning. 

Sammanträdet
Enhetschefen för verksamhetsstöd föredrar ärendet.

Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) förordar alt 1:
1. Traditionell upphandling - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att 

bygga badhuset. Kommunen äger byggnaden och sköter drift av fastighet och 
verksamhet.

Kristdemokraterna (KD) förordar alt. 2
2. Hyresalternativet - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga 

badhuset.  Aktören äger fastigheten och sköter fastighetsdriften. Kommunen 
sköter verksamhetsdriften. Kommunen skriver ett långt hyresavtal med aktören 
där villkor och ersättningsnivåer framgår.

Socialdemokraterna (S), moderaterna (M), folkpartiet (FP) och centerpartiet (C)
förordar alt. 3:

3. Offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling där en aktör tilldelas upp-
draget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både 
fastighet och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om 
service och tjänster som aktören ska tillhandahålla för en årlig ersättning. 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20)

Fritidsnämnden 2015-03-25

§ 40 (forts)

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de tre alternativen och finner att fritidsnämnden beslutar 
att anta alt. 3.

Beskrivning av ärendet
De flesta av Sveriges badhus byggdes på 60- och 70-talet. Idag är många av dem 
slitna och i behov av renovering. Enligt Sveriges kommuner och 

landsting, SKL, är det idag många kommuner som ser över sina badhus. 
Merparten är byggda under rekordåren och det betyder att de i dag är i slutet på 
sin tekniska livslängd. Majoriteten av Sveriges badhus ägs av kommuner. 

Att bygga ett nytt badhus kräver stora investeringar och traditionellt ligger 
subventionsgraden runt 45 %. Badhusens samhällsnytta är stor, men få 
kommunala badhus har ett uttalat intäktskrav och de får därför svårt att mäta sig 
med den externa marknaden.

Det finns idag några få aktörer som bygger badhus och några få som också kan 
tänka sig att driva verksamheten i ett badhus. När en OPS-lösning blir aktuell 
handlar det om ett avtal med berörd kommun för att säkerställa allmänhetens, 
skolornas och föreningslivets tillgång till badhuset.

Hertsö badhus (byggt 1975) är i mycket dåligt skick och en renovering bedöms 
inte vara ekonomiskt försvarbar. Hertsön är och kommer att vara ett av Luleås 
största bostadsområden med idag drygt 6 000 invånare. I och med att området är 
prioriterat ur bland annat folkhälsosynpunkt förespråkade H A S A-utredningen 
att ett nytt badhus skulle färdigställs under kommande planperiod, 2015-2017. 

Risken att badhuset stängs innan ett nytt badhus står klart är stor. Lärdomarna 
från stängningen av badhuset i Gammelstad visar på bland 
annat försämrad simkunnighet för barn samt minskade besökstal under lång tid. 

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför regelbundet undersökningar av Hertsö 
badhus utifrån en kontrollplan. Erfarna externa experter har också varit 
konsulterade. Stadsbyggnadsförvaltningen för dialog med fritidsförvaltningen 
om tillvägagångssätt vid en planerad stängning.

§ 40 (forts)
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20)

Fritidsnämnden 2015-03-25

Fritidsförvaltningen har tagit fram en plan, för att vid stängning av Hertsö 
badhus, säkerställa skolans simundervisning, föreningarnas verksamheter och 
allmänhetens förutsättningar för lek, motion mm. Det kan komma att innebära 
förändringar på Pontusbadet, Gammelstads badhus och i Råneå badhus.

Beslutsunderlag

 Inriktning Hertsö badhus, FN 2013-10-16, § 95 
 Inriktning – nytt Hertsö badhus, FN 2014-03-19, § 16 
 Verksamhetsplan 2015-2017, FN 2014-09-17, § 62
 Strategisk plan och budget 2015-2017, KF 2014-12-16, § 296
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

2015-04-08
 

2015/436-14

Yttrande över ansökan om medfinansiering av projektet 
Malmporten
Ärendenr 2015/436-14

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 
 Luleå kommun tillsammans med Sjöfartsverket genomför kompletterande 

utredningar kring muddring av Luleå Hamn
 Utöka 2015 års investeringsbudget med 7,5 Mkr för ändamålet
 Luleå kommun ansöker om EU-medel med motsvarande belopp

Sammanfattning av ärendet
I den nu pågående utredningsfasen har bidrag från EU erhållits. Denna fas 
avslutas hösten 2015 men nu har en möjlighet till ytterligare EU-stöd öppnats 
för kompletterande utredningar under 2016-2017. 

Luleå Hamn AB har utarbetat förslag till projektbeskrivning för åtgärder kring 
själva hamnen. Sjöfartsverket har gjort detsamma för åtgärder i och kring 
farleden.

För EU-bidrag krävs 50 procents medfinansiering. Den nu sökta 
projektkostnaden uppgår till 15 Mkr, vilket innebär att Luleå kommun måste 
fatta beslut om att medfinansiera 7,5 Mkr. 

Ekonomikontoret föreslår att medfinansieringen behandlas som pågående 
utredning, dvs. som en investering. Det innebär att fullmäktige har att besluta 
om en utökning av 2015 års investeringsbudget med motsvarande belopp. Ej 
förbrukade investeringsmedel kan ombudgeteras i bokslutet. 

I den mån utredningen kommer att ske under 2016 föreslår ekonomikontoret 
att 2016 års investeringsbudget utökas med 7,5 Mkr för ändamålet.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31
Luleå Hamn AB:s projektbeskrivning

Henrik Berg 
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Samhällsutvecklingskontoret 

Anders Bylund 2015-03-31 

  

 

 

    Kommunstyrelsen 

 

UTKAST 
 

Beslut om medfinansiering av EU-ansökan för vidare 

utredningar av projekt Malmporten 
Dnr  

 

Kommunledningsförvaltningens/Samhällsutvecklingskontorets förslag 

till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Luleå kommun medfinansierar ansökan till EU 

med 7,5 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt Malmporten är ett infrastrukturprojekt gällande sjöfart till Norrbotten, 

Luleå Kommun och framförallt till Luleå Hamn. Bakgrunden till projektet är att 

genomförda utredningar visar på ett ökat framtida transportbehov för 

norrländskt näringsliv med fokus på malmtransporter. LKAB:s planering för 

malmexporten väntas hamna på 41 miljoner ton redan 2018 och där 30 procent 

ska skeppas ut från Luleå. 

Detta i en situation där Malmbanan börjar nå sitt kapacitetstak. Tidsplanen är att 

Luleå hamn ska kunna ta emot fartyg av Östersjömax från och med år 2020. 

Luleå är en av de fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt prio-

riterad hamn av EU och ingår i TEN T-nätverket som core hamn. Projektetet kan 

ges möjlighet till stöd för genomförande fasen upp till 20%. 

I den nu pågående utredningsfasen har bidrag från EU erhållits. Denna fas 

avslutas hösten 2015 men nu har en möjlighet till ytterligare EU-stöd öppnats för 

kompletterande utredningar under 2016-17. 

Luleå Hamn har utarbetat bilagt förslag till projektbeskrivning för åtgärder kring 

själva hamnen. Sjöfartsverket har detsamma för åtgärder i och kring farleden. 

För bidrag krävs 50 % medfinansiering. Den nu sökta projektkostnaden uppgår 

till 15 miljoner kronor vilket innebär att Luleå kommun måste fatta beslut om att 

medfinansiera 7,5 miljoner kronor. 
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UTKAST 
 

Kommunledningsförvaltningens/Samhällsutvecklingskontorets föreslår att Luleå 

kommun medfinansierar ansökan till EU med 7,5 miljoner kronor. 

Samråd har skett med Ekonomikontoret. 

 

 

 

Anna Lindh Wikblad 

Chef Samhällsutvecklingskontoret 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Luleå Hamn AB 

Sjöfartsverket 

Samhällsutvecklingskontoret 

Ekonomikontoret 
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Sjöfartsverket 2015-03-30                          Luleå Hamn AB
Styrning och planering                          Linda Wikman
Infrastrukturenheten
Bertil Skoog

Projekt Malmporten i Luleå
Bakgrund till projektet

Projekt Malmportens primära mål är att förbättra möjligheterna för att på ett säkert och 
miljömässigt bra sätt öka utskeppning från Luleå Hamn. Kostnaderna för transporterna 
minskar radikalt om man sommartid kan ta emot fartyg upp till 160 000 ton i stället för 
dagens 55 000 ton. Under vintertid kan kapaciteten ökas till 75 000 ton från dagens 
20 000 ton. Det är viktigt för näringslivet att effektiva transporter kan säkerställas året 
runt. Projektet innebär att hamnen under isfri tid kan trafikeras med fartyg av klassen 
Östersjömax med ett djupgående på 15,0 meter. 

Projektet Malmporten innebär en stor miljövinst för Bottenviken och Östersjön sam-
tidigt som konkurrenskraften kan stärkas. Detta är mycket viktigt för gruvnäringen som 
är betydelsefull för samhällsutvecklingen i hela regionen och hela Sverige. Luleå Hamn 
är en av fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU 
och ingår i TEN T-nätverket som Core hamn. Projektet Malmporten har under sin 
utredningsfas beviljats ekonomiskt stöd av EU med 50 %.

Projekt Malmporten – Behov av ytterligare utredningar

Aktivitet 1 – Waterfront activities and fairway design:

Under arbetets gång med farledsdesign och farledsutmärkning har konstaterats 
kompletterande utredningsbehov inom följande områden:

1. Farledsutmärkning: En ny typ av fyrlykta av typ oscillerande projektorlykta bedöms i 
vissa fall kunna ersätta den ena fyrbyggnaden med tillhörande installationer i en 
enslinje. Detta innebär minskade ingrepp i naturen samt lägre investerings- och 
driftkostnader. Ett klimat- och prestandatest måste genomföras under lokala arktiska 
förhållanden före en sådan kan tas i operativ drift. Uppskattad kostnad ca 0,8 MSEK.

2. Utredning rörande möjliga åtgärder för att minska ispåväxt längs kajer, i hamnområdet 
och på fartygens vändytan på Sandöfjärden. Uppskattad kostnad ca 1,0 MSEK.

3. Utredning av lämplig lokalisering, utformning av samt effekten av en ny 
kompletterande vändyta sydost om Sandskär. Uppskattad kostnad ca 2,7 MSEK.

4. Kompletterande modern sjömätning av ankarplats vid Farstugrunden. Uppskattad 
kostnad ca 0,5 MSEK.
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5. Under projektets gång har ytterligare behov av modern sjömätning konstaterats, då 
vissa vindriktningar tidvis skapar packisvallar som gör delar av farlederna 
oframkomliga. Möjliga alternativa sjövägar runt och söder om Norströmsgrund bör 
därför säkerställas genom sjömätning. Uppskattad kostnad ca 5,0 MSEK. 
Medfinansiering av denna post garanteras av Sjöfartsverket, Sjögeografi.

Aktivitet 2 – Land and Railway Design Activities in the Port

Luleå Hamn utgör en viktig nod i transportkedjan från gruva via Malmbanan till kund 
och Luleå Hamns övergripande mål är att fördubbla den årliga utskeppningskapaciteteten 
från 9 till 20 miljoner ton/år. Detta innebär genomgripande förändringar av hela 
hamnområdet för att skapa förutsättningar för denna markanta ökning av 
godsgenomströmning samt det ökade antal fartygsanlöp detta medför. Nästa fas omfattar: 

1. Projektering och förberedelser för kajnära muddringsarbeten, tillskapande av 
landområden, vägar, järnväg och signalsystem samt anslutning till Malmbanan.

2. Utveckling av intrastruktur, logistikytor och lasthanteringssystem inom hamnen.

3. Design och projektering av ny kaj för malm- och mineralhantering med 
tillhörande lasthanteringsutrustning samt installationer för fartygsservice såsom 
färskvatten, spillvatten, elanslutning etc.

Följande kompletterande studier och utredningar kommer att genomföras i syfte att 
säkerställa den pågående hamnverksamheten under projektets genomförande samt 
projektets långsiktiga hållbarhet:

1. Byggnadstekniska aspekter såsom utbyggnadsmöjligheter i etapper och effektiv 
hantering av fyllnads- och muddermassor skall arbetas in och beaktas i planen för 
utbyggnad. 

2. Utbyggnaden av hamnen skall skapa en effektiv transportkedja för att hantera 
efterfrågade och prognosticerade volymer under ett överskådligt tidsperspektiv.

3. Hamnens utformning skall trygga en långsiktig hållbar verksamhet, effektiv 
fartygsservice och hög säkerhet. Hänsyn skall tas till människors hälsa och miljö.

4. Långsiktiga ekonomiska aspekter beaktas så att kostnadseffektiva lösningar 
skapas för såväl anläggningarnas byggande som för dess framtida drift och 
underhåll.

Luleå Hamn uppskattar totalkostnaden för ovanstående aktiveteter till ca 15 MSEK. 
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BUDGETUPPSKATTNING  2015-03-27
2015 - 2017

 

Resurs Budget Oförutsätt, % Budget inkl oför Slutlig budget Amn.

Mark inkl fyll, geo, miljö 4 500 000         -                     4 500 000         4 500 000         Mark inkl miljö: 3,5 mkr, Geo: 1 mkr

Kaj inkl fartygsservice 4 700 000         -                     4 700 000         4 700 000         Kaj: 3,7 mkr, Fartygsservice: 1 mkr

Järnväg 4 000 000         -                     4 000 000         4 000 000         Järnväg: 4,0 mkr

Kompl undersök, utred 1 800 000         -                     1 800 000         1 800 000         inkl Layout, åtgärder för kolpir samt intag

SUMMA KOSTNADER: 15 000 000       15 000 000       

Aktiviteter Budget, kr Budget, € Rev Budget Slutlig budget

Luleå Hamn AB 15 000 000       1,56 15 000 000       50 % möjlig stödfinansiering från EU

Sjöfartsverket 5 000 000         0,54 5 000 000         50 % möjlig stödfinansiering från EU

SUMMA INTÄKTER 20 000 000       2,10 20 000 000       

Baserad på valuta 9,40 kr för 1 Euro, 20150327.

OBJEKT: Malmporten i Luleå, Fas 2 

16



LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-29

 
2015/395-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt Go 
Bussines Tjänsteinkubator
Ärendenr 2015/395-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Medfinansiera projektet med maximalt 900 tkr under projektperioden 
2015-2018,

2. Medel tas från anslaget från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Det nuvarande innovationssystemet ger begränsad stöttning till nystartade 
företag med tjänsteinnovationer trots att dessa idag utgör ca 80 procent av alla 
nystartade företag. Detta projekt har som målsättning att etablera en 
inkubator för tjänsteinnovationer. De företag som deltar ska öka sin 
omsättning samt öka överlevnadsgraden. LTU Business AB är projektägare. 
Projektperioden sträcker sig från 2015-07-01 till 2018-04-30.

Projektets totala budget uppgår till 9 356 tkr. Från Luleå kommun söker 
projektägaren 900 tkr (150 tkr år 215, 350 tkr år 2016 och 400 tkr år 2017). Övrig 
finansiering förutsätts ske från Länsstyrelsen (900 tkr), Norrbottens läns 
landsting (500 tkr), LTU Business (978 tkr), Privat (2 377 tkr), Längmanska 
företagarfonden (501 tkr), Piteå Science Park (899 tkr), Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (4 678 tkr).

Utvecklingskontoret menar att projektet kan bidra till regionens 
konkurrenskraft genom insatser riktade till tjänsteföretag. En liknande 
verksamhet finns i Piteå Science Park och har visat på goda resultat. Go 
Business Tjänsteinkubator bedöms inte konkurrera med spetsinkubatorn 
Arctic Business Incubator AB. 

Beskrivning av ärendet
Modern forskning visar att tjänsteföretag kan förbättra sin verksamhet genom 
olika innovationer och i tjänsteföretag kan detta exempelvis handla om att 
utnyttja ny informationsteknik, förbättra arbetsprocesser, upptäcka nya 
marknader, lansera nya affärskoncept eller involvera kunderna i den 
skapande processen. 

Insatser som delvis liknar Go Business Tjänsteinkubator finns redan i form av
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Maria Bergman

spetsinkubatorn Arctic Business Incubator AB (ABI) för målgruppen företag 
med internationella tillväxtambitioner med skalbara affärsidéer. Majoriteten 
av de företag som fokuserar på tjänsteinnovationer har dock svårt att påvisa 
internationella tillväxtambitioner och passar därmed inte in i ABIs 
verksamhet. Många av tjänsteföretag har istället regionala tillväxtambitioner, 
och har en viktig roll för regionens attraktionskraft. Projektet Go Business 
Tjänsteinkubator är en vidareutveckling av projektet Go Business i Piteå (Piteå 
Science Park AB). ABI och Piteå Science Park är samverkansparter i projektet.

Projektets förväntade resultat:
 Inkubatorn ska ha anpassat och utvecklat metoder och verktyg särskilt 

anpassade för tjänsteinnovationer 
 Inkubatorn ska erbjuda sina tjänster på flera ställen i regionen 
 Inkubatorn ska vid projektslut ha etablerats på ett sådant sätt att 

driftfinansiering säkrats med långsiktiga och stabila ägare 
 75 entreprenörer ska ha i deltagit i inkubatorns verksamhet 

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
LTU Business AB
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-12

 
2015/299-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
MångVäx - Jämställd och jämlik konkurrenskraft i
små och medelstora industriföretag
Ärendenr 2015/299-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. medfinansiera projektet med maximalt 250 tkr under projektperioden 
2015-2018,

2. medel tas från anslaget för EU-finansiering,
3. som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering,
4. tillväxtkontoret ska finnas representerat i styrgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Många av de företag IUC Norrbotten varit i kontakt med uppger sig sakna 
kunskap och verktyg för att bli bättre på jämställdhet och mångfald. Då små 
och medelstora industriföretag i Norrbotten har en homogen arbetsstyrka vad 
gäller kön och etnicitet finns en risk att detta hämmar utveckling i företagen 
och på sikt regionens konkurrenskraft.

Projektets mål är att genomföra en utvecklingsprocess inom jämställdhet och 
jämlikhet hos små och medelstora företag i Norrbotten. Företagen ska väva
in dessa dimensioner i sin affärs- och kommunikationsprocess i enlighet med
jämställdhetsintegrering.

Projektet är en samverkan mellan IUC Norrbotten, Plan Sju kommunikation 
och Luleå tekniska universitet. Luleå tekniska universitet bidrar med att
genusvetenskapligt kvalitetssäkra processen utifrån tidigare forskning om 
genusmönsters karaktär och förändring i organisationer och samhälle. Luleå 
kommun har tidigare medfinansierat en förstudie under 2014-2015 där IUC 
Norrbotten tillsammans med sina samverkanspartner utarbetat modeller för 
arbete med jämställdhet i näringslivet. Denna förstudie ligger till grund för 
projektet.

IUC Norrbotten är projektägare till projektet som beräknas pågå under 
perioden 2015-09-01 till 2017-05-31. Projektets totala budget uppgår till 1 200 
tkr, från Luleå kommun söker projektägaren 250 tkr (40 tkr år 2015, 175 tkr år 
2016, 35 tkr år 2017) . Övrig finansiering förutsätts ske från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (2 008 tkr), Norrbottens läns landsting (450 tkr), 
Länsstyrelsen (450 tkr), Längmanska företagarfonden (150 tkr), privat 
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finansiering (150 tkr, samt bidrag i tid 158 tkr) samt Piteå kommun (200 tkr), 
Bodens kommun (150 tkr), Älvsbyns kommun (100 tkr) och Kalix kommun 
(100 tkr).

Tillväxtkontoret menar att behovet av särskilda insatser för jämställdhet är 
angelägna. Det handlar om regionens långsiktiga attraktionskraft och 
företagens kompetensförsörjning. 

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Industriellt Utvecklingscentrum Norrbotten AB
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-30

 
2015/171-042

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
TräIN 3.0
Ärendenr 2015/171-042

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Anslå maximalt 450 tkr till projektet under 2016-2018,
2. Medel anslås från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har tidigare finansierat verksamheten. Projektets fokus är att 
utveckla hållbart industriellt byggande samt industriell tillverkning av 
byggkomponenter och inredningar. Vidare ska projektet bidra till att fler 
företag kan etablera sig på nya marknader i Sverige och utomlands.

IUC Norrbotten är projektägare, samverkanspartner är Luleå tekniska 
universitet. Projektet riktar sig primärt mot 66 träindustrier och 
byggrelaterade företag i Norrbotten. Insatserna i projektet har sin grund i ett 
handlingsprogram för träindustrins utveckling 2020 som tagits fram av IUC 
Norrbotten, IUC Västerbotten samt Träbransch Norr.

Projektets totala budget uppgår till 21 712 tkr under projektperioden 2015-
2018. Från Luleå kommun söker projektägaren 500 tkr (50 tkr år 2015, 175 tkr 
år 2016, 35 tkr år 2017). Övrig finansiering förutsätts ske från Länsstyrelsen 
(400 tkr), Norrbottens läns landsting (400 tkr), Piteå kommun (200 tkr), Bodens 
kommun (150 tkr), Kalix kommun (100 tkr), Älvsbyns kommun (100 tkr), 
privat finansiering (150 tkr), Europeiska regionala utvecklingsfonden (2 008 
tkr).

Tillväxtkontoret menar att projektet utgår från företagens behov och att 
projektet skapar förutsättningar för små och medelstora företag att dra nytta 
av den kunskap som finns vid Luleå tekniska universitet.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
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Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten AB
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2015/116-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av Projekt 
ESIS III
Ärendenr 2015/116-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyreslens arbetsutskott beslutar att

1. Medfinansiera ESIS III med maximalt 917 tkr under 2016-2018 (för ESIS 
industriell utveckling 366 tkr och för ESIS spjutspetsforskning 551 tkr)

2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Efterfrågan på elektronik är ständigt växande och elektronik utgör 
beståndsdel i princip i all industri. Det skall även tydliggöras att
inbyggd elektronik och programvara även har avgörande betydelse för 
innovationer inom andra områden så som exempelvis hälso- och sjukvård.
Luleå kommun har tidigare finansierat verksamheten som syftar till att vara 
ett stöd för regionens företag när det gäller utveckling, produktion och 
försäljning av robusta elektroniksystem. Insatserna riktade mot företagen har 
sin grund i behovsanalys i företagen.

ESIS III har följande mål:
 Förbättrad kompetensförsörjning (spets och bredd)
 Öka antalet produkter och företag med elektronikinnehåll
 Teknologiöverföring från LTU till regionens industri (robusta sensorer 

och mätteknik, robust elektronik, robusta inbyggda system, flexibel 
och effektiv elektronisk produktion, elektromagnetisk tålighet)

 Innovations effektivitetsökning med 15% (tid från idé till produkt)
 Bygga effektiva värdekedjor (SME ska kunna göra större 

systemåtaganden)
 Bygga ett innovationssystem

ESIS III består av två projektansökningar då aktiviteterna i projektet är 
kopplade till två insatsområden, den ena insatsen är kopplad till forskning 
och innovation och den andra till att öka små och medelstora företags 
konkurrenskraft. IUC Norrbotten är projektägare till ESIS Industriell 
utveckling och Luleå tekniska universitet är projektägare till ESIS 
spjutspetsforskning. 
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Projektets totala budget uppgår till 39 070 tkr. Från Luleå kommun söker IUC 
Norrbotten och Luleå tekniska universitet 1 050 tkr.

  2015    2016   2017  2018 Total
1. ESIS Industriell utveckling 75 000 141 000 141 000 84 000 441 000
2. ESIS spjutspetsforskning 58 000 203 000 203 000 145 000 609 000

Övrig finansiering förutsätts ske från Länsstyrelsen (3 000 tkr), Norrbottens 
läns landsting (2 100 tkr), Regionförbundet (3 000 tkr), Luleå tekniska 
universitet (2 100 tkr), Skellefteå kommun (2 050 tkr samt eget arbete 160 tkr), 
Umeå kommun (1 200 tkr), Piteå kommun (550 tkr samt eget arbete 160 tkr), 
Kalix kommun (650 tkr samt eget arbete 160 tkr), Bodens kommun (550 tkr), 
Pajala kommun (440 tkr), Älvsbyns kommun (150 tkr), Övertorneå kommun 
(210 tkr), privat (1 720 tkr) samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (19 
216 tkr).

Tillväxtkontoret menar att ESIS III utgår från företagens behov och att 
projektet skapar förutsättningar för små och medelstora företag att dra nytta 
av den kunskap som finns eller byggs upp inom industriplattformen, och 
forskningsplattformen. Tidigare följeforskning pekar på att det finns en 
långsiktig efterfrågan på ESIS insatser.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten AB
Luleå tekniska universitet
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2015/280-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Utveckling och innovation med forskning inom 
högpresterande stål
Ärendenr 2015/280-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Centrum för högpresterande stål (CHS) är en centrumbildning vid Luleå 
tekniska universitet (LTU) som arbetar med forskning och teknikutveckling 
inom området högpresterande stål. Luleå kommun har tidigare 
medfinansierat CHS. Den huvudsakliga drivkraften för forskning och 
teknikutveckling inom detta område är att möta kraven på en förbättrad miljö, 
minskad klimatpåverkan samt ökad säkerhet. 
Projektet har två huvudsyften; att möjliggöra arbetet med att stärka regionens 
position nationellt och internationellt samt kunskapsöverföring mellan
forskningsutförare och regionens små och medelstora företag gällande 
forskning och nya metoder inom området högpresterande stål. Luleå tekniska 
universitet är projektägare.

Projektets budget uppgår till 8 500 tkr under projektperioden. Från Luleå 
kommun söker projektägaren 900 tkr. Övrig finansiering förutsätts ske från 
Länsstyrselsen (3 200 tkr), privat (300 tkr) samt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (4 400 tkr).

Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. I 
konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta projekt vid denna 
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Luleå tekniska universitet
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2015/154-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projektet 
Optisk mätning för ett innovativt näringsliv
Ärendenr 2015/154-14

Tillväxtkontorets/Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

ammanfattning av ärendet
Bakgrunden till projektet är att den regionala industrin har lyft behovet av 
innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik i en undersökning 
genomförd av ProcessIT Innovations. Projektets syfte är att hjälpa små och 
medelstora företag i regionen att börja nyttja den potential optisk mätteknik 
erbjuder som en innovativ komponent i befintliga produkter, nya 
produktprogram samt i processförbättringar och på så sätt stärka sin 
konkurrenskraft. Insatserna ska ske genom informationsträffar, seminarier och 
workshops, kartläggningsprojekt, implementeringsprojekt, 
behovsinventeringar.

Målgruppen är att små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. 
IUC Västerbotten är projektägare. Projektets budget uppgår till 17 480 tkr. 
Från Luleå kommun söks 1 200 tkr, övrig finansiering förutsätt ske från 
Länsstyrelsen BD, Region VB, kommuner, privat finansiering samt regionala 
utvecklingsfonden. 

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
IUC Västerbotten
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Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Ledarkompassen
Ärendenr 2015/191-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Företagarna i Boden har tidigare genomfört 3 ledarskapsprogram med fokus 
på nätverk mellan Boden och Luleå. Målgruppen för programmet är 16 ledare, 
8 deltagare från respektive kommun och hälften av deltagarna ska vara från 
offentlig- respektive privat sektor.  Upplägget för utbildningen bygger på

 En förstudie 
 Seminarier
 Projektarbete
 Studieresa

Arbetstiden för varje ledare uppskattas till 10-14 dagar under ett år. 
Kostnaderna för projektet uppgår till 650 tkr. Från Luleå kommun söks 250 
tkr. Övrig finansiering förutsätts ske från Bodens kommun (250 tkr) och från 
medverkande företag (150 tkr).

Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. I 
konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta projekt vid denna 
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Företagarna i Boden
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Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projektet 
Hållbar produktion för konkurrenskraft och tillväxt i övre 
Norrland
Ärendenr 2015/264-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Det pågår en strukturomvandling av industrin. Projektet syftar till att 
motivera små och medelstora företag att utveckla sina system mot hållbart 
företagande och hållbara produktionssystem målet är ökad konkurrenskraft 
och tillväxt. Insatserna i projektet sker genom information, workshops och 
coaching. Projektet har som mål att nå 150 företag i ”motivera-fasen”, 18 
företag med coachinginsatser och 12 i vidareutveckling.
IUC Västerbotten är projektägare till projektet som sträcker sig från 2015-2018. 
Samverkan sker med IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet. 
Målgruppen är små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Från Luleå kommun söker projektägaren 240 tkr under projektperioden (80 
tkr/år). Den totala projektbudgeten är 14 950 tkr. Övrig finansiering förutsätts 
ske från Länsstyrelsen Norrbotten (1 200 tkr), Regionförbundet (1 500 tkr), 
Norrbottens läns landsting (800 tkr), Skellefteå kommun (600 tkr), Umeå 
kommun (180 tkr), Piteå kommun (180 tkr), Malå kommun (60 tkr), Norsjö 
kommun (60 tkr), Vindelns kommun (60 tkr), Kalix kommun (60tkr), 
Robertsfors kommun (60 tkr) samt Europiska regionala utvecklingsfonden 
(5 000 tkr).

Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. I 
konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta projekt vid denna 
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
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Ekonomikontoret
IUC Västerbotten
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Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt Fler 
investeringar i Norrbotten
Ärendenr 2015/304-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Projektets övergripande mål är att bidra till fler internationella affärer för 
Norra Sverige.  Projektmålet ska i sin tur uppnås genom följande
resultat/delmål, ex:

 Identifiering av små och medelstora företag med förutsättningar att 
göra internationella affärer (90 st, varav minst 20 st gjort 
internationella affärsavslut)

 Identifiering av minst 3 affärskluster med möjligheter till 
internationella affärer 

 Invest in Norrbotten har utökat sitt internationella nätverk med fler 
uppdrag och nya marknader.

 Via en gemensam marknadsförings- och kommunikationsstruktur för 
att attrahera investeringar i Norra Sverige, stärkt befintliga marknader 
(Norge, UK, Tyskland) och bearbetat 2 nya marknader och 
affärsområden.

Investeringar i Norrbotten AB är projektägare. Projektet sträcker sig från 2015-
09-01 till 2018-12-31. Projektets budget uppgår till 12 015 tkr. Från Luleå 
kommun söker projektägaren 375 tkr (42 tkr år 2015, 125 tkr år 2016, 125 tkr år 
2017 och 83 tkr år 2018).  Övrig finansiering förutsätts ske från Länsstyrelsen 
(4 695 tkr), Norrbottens läns landsting (4 695 tkr), Bodens kommun (375 tkr), 
Piteå kommun (375 tkr), Gällivare kommun (375 tkr), Jokkmokks kommun 
(225 tkr), Kalix kommun (225 tkr) , Älvsbyns kommun (225 tkr), Överkalix 
kommun (225 tkr), Övertorneå kommun (225 tkr)  och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (11 985 tkr).

Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. I 
konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta projekt vid denna 
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/304-14

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret 
Investeringar i Norrbotten AB
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/279-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Medicinteknisk forskningsdriven innovation för övre 
Norrland
Ärendenr 2015/279-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

1. Anslå maximalt 150 tkr till projektet under perioden 2016-2018,
2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projektets övergripande mål är att bidra till tillväxt och regional 
konkurrenskraft genom att bl a:

 Utveckla nya innovativa produkter och metoder som starkt bidrar till 
hälso- och sjukvårdens utveckling.

 Utgöra den dialogplattform där innovationsdrivna forskningsprojekt, 
patienter, hälso- och sjukvården och näringslivet kan mötas och 
samverka för att identifiera utvecklingsbehov i form av nya produkter 
och tjänster, ny FoU kunskap, nya samarbetsprojekt och/eller 
matchning av utvecklingskompetens.

 Bidra till etablering av avknoppningsföretag
 Stärka det nationella och internationella samarbetet för att på det sättet 

positionera CMTF nätverket globalt som ledande i medicinsk teknisk 
driven innovation för tillväxt.

Umeå universitet är projektägare med Luleå tekniska universitet och 
Norrbottens läns landsting som samverkansparter.

Projektperioden sträcker sig mellan 2015-07-10 till 2018-06-30. Projektets 
kostnader uppgår till 72 000 tkr under projektperioden, från europeiska 
regionala utvecklingsfonden söks 36 000 tkr. Från Luleå kommun söker 
projektägaren 486 tkr. Övrig finansiering söks från Region Västerbotten (9 720 
tkr), Länsstyrelsen (1 620 tkr), Umeå kommun (4 374 tkr), Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (36 000 tkr).

Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. 

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
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2015/279-14

Maria Bergman

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Umeå universitet
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/396-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om 
medfinansiering av Interregprojektet Nordic Business 
Support
Ärendenr 2015/396-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå totalt 23 491 Euro under perioden 2015-2018 till projektet Nordic 
Business Support,

2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 23 491 Euro till projektet Nordic 
Business Support. Projektet är en fortsättning på en rad projekt som startade 
med samarbetet mellan Luleå och Uleåborg i början av 2000-taleet och sedan 
utvecklats till att omfatta en allt större region. Liksom tidigare är det nu 
aktuella projektet inriktat på att konkret främja affärer mellan företag genom 
att näringslivsfrämjande organisationer i Sverige, Finland och Norge hjälper 
varandras företag in på respektive marknad. Projektet ska:

1. ge ökad kännedom om regionala likheter och skillnader i industriell 
struktur och affärskultur,

2. utveckla det företagsnära stödet för internationella affärer,
3. utveckla gränsöverskridande klustersamarbete.

Huvudansvariga organisationer för projektet är Uleåborgs näringslivsbolag 
Business Oulu, Norrbottens handelskammare och Bedriftskompetanse AS i 
Tromsö. Projektperioden är 2015-2018 och totalt kostar projektet 
1 232 000 Euro. Medfinansiering söks även från Norrbottens läns landsting, 
Piteå kommun, Bodens kommun, Älvsbyns kommun, Kiruna kommun, 
Gällivare kommun, Skellefteå kommun och EUs Interregprogram.

Beslutsunderlag
 Ansökan om medfinansiering av Interregprojekt Nordic Business 

Support, bilaga
 Interregansökan och projektbeskrivning, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

34



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/396-14

Håkan Wiklund

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare, Inger Edlund Pedersen, Kyrkogatan 13, 97232 
Luleå
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Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
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Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/233-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om 
bryggfinansiering för Norrbotniabanegruppen februari - 
juni 2015
Ärendenr 2015/233-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anslå 293 855 kr till Norrbotniabanegruppen för perioden februari – 
juni 2015

2. medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Norrbotniabanegruppen ansöker om 293 855 kr från Luleå kommun för 
finansiering av verksamheten under perioden februari – juni 2015.

Norrbotniabanegruppen bedriver påverkansarbete för Norrbotniabanan. 
Arbetet bedrivs i projektform och finansieras av kommuner, Region 
Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting samt EU 
mål 2-program. EUs strukturfondsprogram bedrivs i perioder. I glappet 
mellan två perioder faller EU-finansieringen bort och då uppstår behov av 
extra finansiering.

Förslaget från Norrbotniabanegruppen är att kommunerna delar på 
kostnaden som uppgår till 1 224 397 kr. Enligt föreslagen fördelning som i 
huvudsak bygger på invånarantal söks 293 855 kr från Luleå kommun.

Beslutsunderlag
Ansökan om bryggfinansiering för Norrbotniabanegruppen februari – juni 
2015, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbotniabanegruppen, Att: Elisabeth Sinclair, 94185 Piteå
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/411-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
projektet Norrbotniabanan - ett samhällsbyggnadsprojekt
Ärendenr 2015/411-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1.  anslå totalt 365 776 kr till projektet Norrbotniabanan – ett 
samhällsbyggnadsprojekt under perioden 2015-2018,

2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Skellefteå kommun ansöker om 365 776 kr till projektet Norrbotniabanan – ett 
samhällsbyggnadsprojekt. Projektet är en fortsättning på det arbete som 
genomförts av Norrbotniabanegruppen under 15 års och syftar till att genom 
påverkansarbete uppnå att hela Norrbotniabanan byggs. Projektet ska verka 
för att:

1. nytt kunskapsunderlag om Norrbotniabanans mervärden tas fram,
2. järnvägsplaneringen mellan Umeå och Skellefteå samt mellan 

Skellefteå och Umeå kommer igång,
3. Norrbotniabanan finns med i infrastrukturbudgeten 2016 och den 

nationella planen 2018,
4. den Botniska korridoren utvecklas och kopplas till de Europeiska 

stomnätskorridorerna.
Projektet pågår 2015-2018 och kostar totalt 11 733 894 kr. Finansiering söks 
från kommuner längs Norrbotniabanan samt Region Västerbotten, 
Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting samt EUs mål 2-
program.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om medfinansiering, bilaga
2. Strukturfondsansökan och projektbeskrivning, bilaga

Håkan Wiklund
 Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbotniabanegruppen, Att: Elisabeth Sinclair, 94185 Piteå
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2015/230-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
projektet Cleantech Business Hub
Ärendenr 2015/230-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå totalt 450 tkr till projektet Cleantech Business Hub,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
IUC Västerbotten ansöker om 901 tkr till strukturfondsprojektet Cleantech 
Business Hub. Projektet är en gemensam satsning på miljöteknik av IUC 
Västerbotten, IUC Norrbotten, LTU Business, Almi, Nenet och Connect i Norr. 
I projektet ska följande genomföras:

1. Kartläggning och samarbete med aktörer inom miljöteknik,
2. Inventering av företagens behov kopplat till miljöteknik,
3. Initierat uppbyggnaden av miljöer där företag, universitet och 

samhälle kan mötas kopplat till miljöteknik,
4. Samla behov av test- och provmiljöer,
5. Etablera ett Cleantech Business Hub med inriktning på bland annat 

kommersialisering,
6. Understött 20 företag gällande kommersialisering,
7. Marknadsfört miljöteknik och Cleantech Business Hub.

Projektet kostar totalt 18 912 tkr och finansiering söks från Länsstyrelsen i 
Norrbotten (1 959 tkr), Norrbottens läns landsting (1 306 tkr), Region 
Västerbotten (2 450 tkr), Skellefteå kommun (1 850 tkr), Luleå kommun 
(901 tkr), Bodens kommun (390 tkr), EUs mål 2-program. Företag beräknas gå 
in med 600 tkr.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om finansiering av Cleantech Business Hub, bilaga
2. Projektbeskrivning Cleantech Business Hub, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
IUC Västerbotten, Att: Hans Bylesjö, Gymnasievägen 16, 93157 Skellefteå
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Tillväxtkontoret 2015-02-09

 
2015/85-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över Connect North Businnesses 
with Capital
Ärendenr 2015/85-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå totalt 360 tkr för perioden 2015-2018 till projektet Connect North 
Businesses with Capital

2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Connect Norr ansöker om 720 tkr från Luleå kommun till medfinansiering av 
Interregprojektet Connect North Businesses with Capital. Projektet syftar till 
att stärka företag i deras ambitioner att nå ut på en nationell och internationell 
marknad. Detta sker genom att erbjuda tillväxtföretag möjligheter till kapital 
och kompetens. I projektet finns fyra huvudaktiviteter och faser:

 Utvärdering av 360 svenska företag varav 120 väljs ut.
 Analys av företag med hjälp av väl beprövade modeller.
 Åtgärder i form av t ex gränsöverskridande finansforum och 

mentorprogram.
 Tillväxtfas med t ex investerarmöten.

Connect Norr är huvudman för projektet och samarbetar med motsvarande 
organisationer i Norge och Finland. Projektets geografiska område täcker i 
Sverige länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, samt 
motsvarande regioner i Norge och Finland. Den del av projektet som gäller 
Norrbotten och Västerbotten kostar 14 947 tkr. Finansiering söks från Luleå 
kommun (720 tkr), Skellefteå kommun (720 tkr), Umeå kommun (720 tkr), 
Region Västerbotten (930 tkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (930 tkr), 
Norrbottens läns landsting (300 tkr), företag (900 tkr), Bodens kommun 
(75 tkr), Piteå kommun (75 tkr) och Interreg (9 577 tkr).

Beslutsunderlag
Projektplan Connect North Businesses with Capital, bilaga
Budget Connect North Businesses with Capital, bilaga

Håkan Wiklund

Beslutet skickas till
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2015/85-14

Håkan Wiklund

Connect Norr, Att: Per-Anders Blind, Luleå Science Park 1C, 97775 Luleå
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Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/227-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om 
medfinansiering av projektet Filmpool Nord Play
Ärendenr 2015/227-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om 
medfinansiering av projektet Filmpool Nord Play.

Sammanfattning av ärendet
Filmpool Nord ansöker om totalt 700 tkr för perioden 2015-2018 som 
medfinansiering av strukturfondsprojektet Filmpool Nord Play. Projektets 
övergripande mål är att stärka Filmpool Nords konkurrenskraft samt bidra till 
regional attraktivitet och identitet. Projektet ska utveckla avgiftsfri, regional 
digital distribution av film i Norrbotten via en video-on-demand-tjänst. 
Genom projektet säkerställs och tillgängliggörs det regionala filmarvet. 
Projektet kostar totalt 16 000 tkr och finansiering söks från Länsstyrelsen i 
Norrbotten (2 200 tkr), Norrbottens läns landsting (2 100 tkr), Luleå kommun 
(700 tkr), Piteå kommun (450 tkr), Folkets hus och parker (150 tkr), Piteå 
kommun (450 tkr), Svenska Filminstitutet (200 tkr), Filmpool Nord (2 300 tkr), 
EUs mål 2-program (8 000 tkr).

Beslutsunderlag
1. Ansökan om medfinansiering av Filmpool Nord Play, bilaga
2. Finansieringsplan för Filmpool Nord Play, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Filmpool Nord, Att: Susann Jonsson, Stationsgatan 36, 97232 Luleå
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2015/282-042

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
Nordic Med Tech Accelerator - en branschsatsning på 
medicinsk teknik
Ärendenr 2015/282-042

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering 
av projektet Nordic Med Tech Accelerator – en branschsatsning på medicinsk 
teknik.

Sammanfattning av ärendet
CMTF Affärsutveckling AB ansöker om 200 tkr från Luleå kommun till 
medfinansiering av strukturfondsprojektet Nordic Med Tech Accelerator – en 
branschsatsning på medicinsk teknik. Projektet syftar till att ta tillvara 
projektidéer som uppstår ur i första hand innovationsmiljön Centrum för 
medicinsk teknik och fysik som finns vid Umeå universitet och Luleå tekniska 
universitet. Projektet har bland andra följande mål:

1. Minst 20 valideringar genomförda inom ramen för studentprojekt,
2. Minst 15 genomförda förstudier,
3. Minst 8 projekt har nått produktionsutvecklingsfas,
4. 3-5 nya entreprenörer inom medicinsk teknik har etablerats,
5. Antalet forskare knutna till CMTF har ökat med 50%.

Projekt bedrivs under perioden 2015-2018 och kostar totalt 8 851 tkr. 
Finansiering söks från Region Västerbotten (1 200 tkr), Västerbottens läns 
landsting (600 tkr), Umeå kommun (1 200 tkr), Norrbottens läns landsting 
(600 tkr), Luleå kommun (200 tkr), Länsstyrelsen i Norrbotten (600 tkr), EUs 
mål 2-program (4 351 tkr).

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering av Nordic Med Tech Accelerator, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
CMTF Affärsutveckling AB, Box 7951, 90719 Umeå
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2015/379-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av ansökan 
från Startkapital Norr AB
Ärendenr 2015/379-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. anslå 100 tkr år 2015, 
2. medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering. 

Sammanfattning av ärendet
Startkapital Norr AB ägs av företag, inlandsinnovation och IUC Norrbotten 
och har till uppgift att investera i företag i Norrbotten. Bolaget hade vid 
starten ca 10 mkr att investera och kapitalet är idag upparbetat. Styrelsen för 
Startkapital har beslutat att utreda möjligheterna att bilda en ny fond och 
ansöker därför om 100 tkr vardera från Luleå kommun, Länsstyrelsen och 
Norrbottens läns landsting. Ansökan avser kostnad för utredning samt 
trycksaker. 

Tillväxtkontoret menar att privata investerare som bidrar med kunskap och 
kapital är en viktig faktor för tillväxt. 

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Startkapital Norr AB
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2015/394-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Kompetens Norr - ett kompetenslyft för industrin i 
Norrbotten och Västerbotten
Ärendenr 2015/394-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Medfinansiera projektet med 120 tkr under projektperioden 2015-2018,
2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
 Kompetens Norr är ett socialfondsprojekt. Projektet består av följande delar: 

 analys av kompetensbehov i små och medelstora företag i Norrbotten. 
 genomförande av skräddarsydda och anpassade kompetens-

utvecklingsinsatser. 

Genom att planera för kompetensutvecklingsbehov, rekrytering, 
generationsväxling och kompetensöverföring blir företag bättre rustade för att 
klara konkurrens och framtida utmaningar.  Metoden är i första hand avsedd 
för industriföretag i regionen, men avsikten är att den ska vara applicerbar på 
andra branscher och verksamheter. 

IUC Norrbotten är projektägare och projekttiden är 15-09-01 till 18-02-28.
Från Luleå kommun söker IUC Norrbotten 120 tkr (10 tkr år 2015, 50 tkr år 
2016, 50 tkr år 2017, 10 tkr år 2018). Projektets budget uppgår till 5 854 tkr. 
Övrig finansiering förutsätts ske från Länsstyrelsen (200 tkr), Norrbottens läns 
landsting (200 tkr), Piteå kommun (100 tkr), Kalix kommun (75 tkr), Älvsbyns 
kommun (75 tkr), Bodens kommun (75 tkr), Övertorneå kommun (30 tkr), 
Pajala kommun (30 tkr) samt Europeiska sociala fonden (4 390 tkr).  Utöver 
detta lägger arbetsmarknadsförvaltningen in egen tid (74 tkr). Även Piteå 
kommun och Arbetsförmedlingen lägger in egen tid i samma omfattning som 
arbetsmarknadsförvaltningen Luleå.

Tillväxtkontoret och arbetsmarknadsförvaltningen menar att projektet kan 
vara en plattform för arbetsmarknadsförvaltningens kontakter med små och 
medelstora företag. Den uppsökande verksamheten kan även utgöra en 
ingång för övrigt integrationsarbete.
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2015/394-14

Maria Bergman

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret 
IUC Norrbotten AB
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2015/99-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Krenova III
Ärendenr 2015/99-14

Tillväxtkontorets/Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Genom tidigare projekt Krenova II drevs inkubatorer riktade till företag inom 
kulturella och kreativa näringar i Umeå och Luleå. Denna projektansökan 
avser inkubatorer i Luleå och Skellefteå, samt 6 mindre kontorsplatser i 
Norrbottens- och Västerbottens inland (hubar). Projektet svarar för 
kontorsplats, datorer, programvara och affärssystem, kopiator, konferensrum, 
entreprenörsutbildning/uppföljning, rekrytering av deltagare och 
arrangemang. Projektet avser perioden 2015-2018.

Region Västerbotten är projektägare. Den totala kostnaden för projektet 
uppgår till 17 588 tkr. Från Luleå kommun söker projektägaren 2 400 tkr. 
Övrig finansiering förutsätts ske från Region Västerbotten (2 400 tkr), 
Norrbottens läns landsting (2 400 tkr), 6 kommuner (Lycksele-, Malå-, 
Dorotea-, Jokkmokks-, Arvidsjaurs-, Bodens kommuner om 135 tkr vardera) 
samt EUs regionala utvecklingsfond.

Tillväxtkontoret menar att söktrycket från olika projektägare är högt. I 
konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta projekt vid denna 
ansökningsomgång.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Region Västerbotten
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/413-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets förslag om finansiering av internationell 
marknadsföring
Ärendenr 2015/413-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelens beslutar att:

1. anslå 600 tkr till internationell marknadsföring,
2. medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret ansöker om 600 tkr för att täcka ökade kostnader för 
internationell marknadsföring.

Luleå kommun har under det senaste året ökat ambitionerna när det gäller 
internationellt samarbete. Väsentligt mer vikt än tidigare har dessutom lagts 
på att synas internationellt och att kommunicera vad som görs. 
Kommunikationen av det internationella samarbetet gör att Luleå syns 
internationellt och nationellt. Dessutom bidrar kommunikationen till att vi 
kan attrahera samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt. Att involvera 
externa samarbetspartners är en förutsättning för kommunens internationella 
samarbete. I arbetet med internationell marknadsföring köper tillväxtkontoret 
tjänster av upphandlad kommunikationsbyrå och internationella aktörer. 
Koncept, material, bilder och texter som tagits fram kommer att kunna 
användas i det fortsatta nationella och internationella marknadsföringsarbetet.

Kostnaderna för 2015 beräknas uppgå till 600 tkr och fördelas enligt nedan.

Planering av aktiviteter 140 tkr
Märke, kampanjsait + upplägg sociala medier 68 tkr
Koordinera och samla information 125 tkr
Pressmeddelanden samt artiklar på egna medier 152 tkr
Brunchmöte i Austin 25 tkr
Deltagande på mässa i Austin inkl logi 50 tkr
Övriga konsulttjänster 40 tkr
Totalt 600 tkr

Håkan Wiklund
Handläggare
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-31

 
2015/413-14

Håkan Wiklund

Beslut skickas till
Tillväxtkontoret, Håkan Wiklund
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen/kansliet Ärendenr
Kansliet 2015-04-01

 
2015/403-042

Henrik Berg

Kommunledningsförvaltningen/kansliets yttrande över 
ansökan om bidrag till Svartöstadagens 30-årsjubileum
Ärendenr 2015/403-042

Kommunledningsförvaltningen/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 20 000 kr till Svartöstadagens 30-
årsjubileum. Medlen anvisas ur representationskontot. 

Sammanfattning av ärendet
Svartöstans intresseförening ansöker om 47 600 kr för genomförande av 
Svartöstadagen 2015. Svartöstadagen startades 1985 av några engagerade 
medborgare i stadsdelen Svartöstaden för att förstärka engagemanget och 
sammanhållningen i stadsdelen. Sedan dess har Svartöstadagen genomförts 
varje år, första lördagen efter skolavslutningen i juni. 

Svartöstans intresseförening planerar att uppmärksamma Svartöstadagens 30-
årsjubileum 2015. Arrangemanget anordnas som ett samarbete mellan 
intresseföreningen, Sensus Studieförbund, Svartöstans hembygdsförening 
samt områdesgruppen för Örnäset. Svartöstans intresseförening är 
huvudarrangör. Föreningen har sökt och beviljats medfinansiering från andra 
samarbetspartner men behöver även kommunens stöd för att kunna 
genomföra det mer omfattande jubileumsfirandet 2015.

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen bidra med 
20 000 kr till Svartöstadagens 30-årsjubileum 2015 och att medlen anvisas ur 
representationskontot. 

Beslutsunderlag
 Ansökan från Svartöstans intresseförening

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen/kansliet Ärendenr
Kansliet 2015-04-01

 
2015/186-042

Henrik Berg

Kommunledningsförvaltningen/kansliets yttrande över 
ansökan om bidrag till arrangemang vid Stövar-SM 2015
Ärendenr 2015/186-042

Kommunledningsförvaltningen/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 28 000 kr till Norrbottens läns 
stövarklubb för bankett vid arrangemanget SM-veckan i Luleå. Medlen 
anvisas ur representationskontot. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag på 20 000 kr till 
jubileumsbok.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens läns stövarklubb ansöker om 70 000 kr för bankett i samband 
med arrangemanget Stövar-SM 2015, som kommer att genomföras i Luleå 
med omnejd i slutet av oktober 2015. Samtidigt firar Norrbottens läns 
stövarklubb 100-årsjubileum. Klubben beräknar att ca 140 personer kommer 
att närvara vid banketten. 

Klubben ansöker även om bidrag på 20 000 kr till en bok som skildrar 
föreningens aktiviteter under 100 år och som ska delas ut till klubbens 
medlemmar julen 2015. 

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta att 
bidra med 28 000 kr till Norrbottens läns stövarklubb för bankett vid 
arrangemanget SM-veckan i Luleå och att medlen anvisas ur 
representationskontot. 

Kansliet föreslår vidare kommunstyrelsen avslå ansökan om bidrag på 20 000 
kr till jubileumsboken. 

Beslutsunderlag
 Ansökan från Norrbottens läns stövarklubb

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-03-20

 
2015/356-042

Henrik Berg

Kansliets yttrande över ansökan om bidrag till 100-
årsjubileum
Ärendenr 2015/356-042

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 000 kr till Luleå Sportklubb som 
bidrag till jubileumsfest. Medlen anslås ur representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Sportklubb har 2015-03-17 ansökt om bidrag till en jubileumsfest för att 
fira klubbens 100-årsjubileum som infaller 2015. Klubben planerar en 
jubileumsfest den 31 oktober 2015 på Hertsöskolan och räknar med ca 250 
gäster. 

Kommunledingsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta att 
anslå 50 000 kr till Luleå Sportklubb som bidrag till jubileumsfesten och att 
medlen anslås ur representationskontot.

Beslutsunderlag
 Luleå Sportklubbs ansökan 2015-03-17

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Ekonomikontorets Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-03-31

 
2015/408-04

Mats Karlsson

Intern kontroll uppföljning 2014 och plan 2015
Ärendenr 2015/408-04

Ekonomikontorets förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- Godkänna nämndernas rapportering av de interna kontrollerna då de skett i 
enlighet med reglementet.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna i Luleå kommun ska årligen ta fram en kontrollplan enligt 
fastställt reglemente. Kommunstyrelsen kan, i förekommande fall ålägga 
nämnderna obligatoriska kontrollmoment. För att kommunstyrelsen ska 
kunna utöva sin uppsiktsplikt sammanställs årligen en förteckning över de 
kontroller som nämnderna utfört under föregående år samt en förteckning 
som nämnderna avser göra under innevarande år.

Beskrivning av ärendet
Föreliggande rapport innefattar kontroller utförda för 2014 samt planerade för 
2015.

Beslutsunderlag
Bilaga, Intern kontroll uppföljning 2014 plan 2015

Mats Karlsson

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna (inklusive rapporten).

70



••• Intern kontroll 

Rapportering av nämndernas interna kontroller under 2014 samt 

kontrollplaner för 2015 

Utkast 
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Kommunens interna kontroller 

Allmänt 
I juni 2013 beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat reglemente för intern 

kontroll i Luleå kommun. Enligt reglementet ska nämnderna återrapportera 

resultatet av sina interna kontroller till kommunstyrelsen. Detta för att 

kommunstyrelsen ska kunna göra en bedömning över hur kommunens totala 

kontrollsystem fungerar. Kommunstyrelsen kan, utöver nämndernas egna 

kontrollmoment, lägga ut obligatoriska kontroller.  

I likhet med kommunens styrmodell följs den interna kontrollen upp på både 

kommunstyrelsenivå och nämndnivå.  

Kommunstyrelsens kontrollplan 2014 

Obligatoriska kontroller 2014: 

Kommunstyrelsens har valt att inte ta fram obligatoriska kontrollmoment för 

2014. 

Verksamhetens egna kontroller 2014: 

Utöver den obligatoriska kontrollen har nämnder och förvaltningar genomfört 

egna kontroller i följande omfattning: 

Antal 

Nämnd/förvaltning Samhälle Service Medarbetare Ekonomi 

Kommunledningsförvaltningen 0 2 1 0 

Arbetsmarknadsförvaltningen 1 1 1 1 

Räddningstjänsten 0 5 2 0 

Stadsbyggnadskontoret 0 2 1 0 

Barn- och utbildningsnämnden 1 2 2 1 

Fritidsnämnden 0 1 1 1 

Kulturnämnden 0 3 0 2 

Miljönämnden 0 1 0 1 

Socialnämnden 0 6 2 2 

Tekniska nämnden 0 1 0 3 

Sammantaget 2 24 10 11 

Ett stort antal kontrollmoment har valts ut inom samtliga perspektiv med en 

synbart bra balans. Antalet planerade kontroller säger dock bara något om det 

kvantitativa och inget om hur bra kontrollerna är formulerade eller utförs.  
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Kommunstyrelsens kontrollplan 2015 

Obligatoriska kontroller 2015: 

Följande kontrollmoment har kommunstyrelsen fastställt som obligatoriska för 

alla nämnder: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 

Service 

Medarbetare 
Övrigt Rökfri arbetstid. Nämndspecifik 8 

Ekonomi 
Övrigt Försenade betalningar Stickprov 12 

Verksamhetens egna kontroller 2015: 

Utöver den obligatoriska kontrollen har nämnder och förvaltningar fördelat sina 

egna kontrollmoment på följande sätt: 

Antal 

Nämnd/förvaltning Samhälle Service Medarbetare Ekonomi 

Kommunledningsförvaltningen 0 0 0 2 

Arbetsmarknadsförvaltningen 1 1 0 0 

Räddningstjänsten 0 3 2 0 

Barn- och utbildningsnämnden 1 2 0 0 

Fritidsnämnden 0 0 0 1 

Kulturnämnden 0 0 0 1 

Miljö- och byggnadsnämnden 1 2 0 0 

Socialnämnden 0 3 1 1 

Stadsbyggnadsnämnden 2 3 1 3 

Sammantaget 5 14 4 8 

Det märks tydligt att antalet kontroller inom service minskat jämfört med 2014. 

Eftersom intern kontroll handlar om att kontrollera rutiner och processer bör 

huvuddelen av kontrollerna vara riktade mot den egna kärnverksamheten. Tabellen 

visar att det är flera verksamheter som har färre egna kontrollmoment än de 

obligatoriska kontrollmomenten. Det finns anledning att fundera över om 

obligatoriska kontroller minskar nämndernas benägenhet att söka kontroller i den 

egna verksamheten. Om det är så måste de obligatoriska kontrollerna vara 

synnerligen motiverade.  
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Kommunledningsförvaltningen 

Uppföljning av 2014  

Funktionsbrevlådor 

Ankommet ska läsas varje arbetsdag och återkopplas inom två arbetsdagar. Små 

avvikelser. Rutiner ska tydliggöras och kommuniceras för de kontor som har 

avvikelser. 

Informationsuppdatering 

Tillgängliggjord information på våra webbplatser är korrekt och aktuell. 

Kontrollerna visar på små avvikelser. Det är inte heller möjligt att säkra upp 100 

% uppdatering under 100 % av tiden. Fortsatt arbete enligt gällande rutiner. 

Personakten 

Rutiner ska finnas på varje kontor för att säkerställa att de handlingarna som ska 

finnas i personakten också gör det. Stickprov är genomförda och visar på brister. 

Rutiner kommer att fastställas. 

Kontroll för 2015 
Kommunledningsförvaltningen har 4 kontrollmoment fördelat över två 

perspektiv (medarbetare och ekonomi) enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 

Service 

Medarbetare 
Övrigt KS – Rökfri arbetstid APT 8 

Ekonomi 
Upphandling/Inköp/Avtal Köptrohet Kontroll av alla 12 

Upphandling/Inköp/Avtal E-rekvisition Kontroll av alla 12 

Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 

5 

75



Arbetsmarknadsförvaltningen 

Uppföljning av 2014  

Vårdplaner genomförandeplaner ensamkommande barn 

Alla av verksamhetens boenden skulle kunna konkretisera 

genomförandeplanerna ytterligare, exempelvis genom att går in på mer specifika 

metoder/arbetssätt. Dokumentationen och rutiner för vårdplaner bör ses över 

särskilt på PUT boendet. Med anledning av de brister som uppmärksammats 

finns det anledning att fortsätta samma internkontroll under 2015. 

Kontrollera hantering uppföljning av klagomål inkomna på externwebben 

Trots att information har getts till alla elever som börjar på vuxenutbildningen 

har ett fåtal klagomål inkommit från exterwebben. De flesta klagomål kommer 

genom mail istället. Alla kontrollerade klagomål har svarats på inom den utsatta 

tiden. 

Krishantering 

Kontroll har gjort av förvaltningens alla verksamheters krishanteringsplaner. 

Fortsatt kontroll av att krishanteringsplanerna är kompletta och att rutiner och 

övningar genomförs bör ske under år 2015. 

Extern representation 

Nya rutiner har införts för att säkerställa att extern representation hanteras enligt 

kommunens centrala policy. Rutinerna för delegation från förvaltningschef bör 

ytterligare informeras om. 

Kontroll för 2015 
Arbetsmarknadsförvaltningen har 4 kontrollmoment fördelat över samtliga 

perspektiv enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 
Samordning Vårdplaner genomförande- 

planer ensamkommande barn 

Kontroll av alla 16 

Service 
Tillgänglighet E-tjänster ansökan/registrering 

till Vuxenutbildningen 
Stickprov 9 

Medarbetare 
Övrigt KS – Rökfri arbetstid APT 8 

Ekonomi 
Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Räddningstjänsten 

Uppföljning av 2014  

Anspänningstiden – Luleå/Gammelstad (90 sek) och Råneå (8 min) 

Under 2014 i april har 10 stickprov genomförts för Luleå/Gammelstad och Råneå 

där behovet av en snabb insats har varit stort (trafikolycka och brand i byggnad). 

Kontrollen för Luleå/Gammelstad visar att vid 6 av 10 insatser så har både befälet 

och första fordonet kvitterat inom 90 sekunder. I oktober 2014 har motsvarande 

kontroll gjorts för 26 insatser och visar att vid 21 av dessa så har kvittens skett 

inom 90 sek. Kontrollen för Råneå visar att vid 3 av 3 insatser så har både befälet 

och första fordonet kvitterat inom 8 minuter. Kontrollmomentet kommer även att 

utföras under 2015. 

Myndighetsbeslut vid räddningsinsatser – Dokumenteras enligt lagkrav 

Under 2014 har 10 insatsrapporter slumpvis granskats. Samtliga rapporter är av 

typen ”Brand i byggnad” eftersom denna typ ställer höga krav på 

dokumentation. Kontrollen visar att dokumentationen har förbättrats jämfört 

mot föregående år. Det som bland annat behöver förbättras är att uppgifter om 

ägare och innehavare vid flera insatsrapporter saknas. Motiv för avslutande av 

insats bör tydliggöras, det finns angivet i två fall, i några till fall kan man förstå 

motiven av beskrivningen. Kontrollmomentet kommer även att utföras under 

2015. 

Handläggningstid för tillstånd maximalt tre månader 

Stickprov har gjorts för avslutade ärenden, vilka samtliga klarar maximal 

handläggningstid. Kontroll av alla öppna ärenden visar att de som överstiger tre 

månader gör det för att den sökande inte lämnat kompletta handlingar. Rutinen 

fungerar och behöver ej förbättras i dagsläget. 

Utbildningskvalitet på genomförda utbildningar 

Stickprov på 7 av 35 utbildningar. Snittbetyget är 3,9 (5-gradig skala). Nivån på 

utbildningskvaliten bedöms som tillräckligt bra efter utförda kontroller. Inga 

direkta åtgärder vidtas efter detta, dock bedrivs kontinuerligt utvecklingsarbete 

inom utbildningsverksamheten. 

Hanteringen av kontaminerade kläder och utrustning följer fastställda rutiner 

För att detta ska fungera fullt ut så har brandstationen i Luleå och 

utbildningscentrum byggts om och en ombyggnation är inplanerad i Råneå för 

detta ändamål. Kontrollmomentet kommer även att utföras under 2015.  
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Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter utförs, dokumenteras och följs upp 

En fullständig genomgång har gjorts och resulterat i ett nytt dokument 

”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom räddningstjänsten". Även rutinen för 

att arbetsmiljödelegationerna ska ändras i samband med 

organisationsförändringar och nya tjänstetillsättningar har setts över. Samtliga 

chefer och arbetsledare har fått information om detta och undertecknat den nya 

arbetsmiljödelegationen. Inga ytterligare åtgärder är inplanerade. 

Kontroll för 2015 
Räddningstjänsten har 7 kontrollmoment fördelat över tre perspektiv (service, 

medarbetare och ekonomi) enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 

Service 
Tillgänglighet Anspänningstiden är ≤ 90 sek 

Luleå/Gammelstad Stickprov 12 

Tillgänglighet Anspänningstiden är ≤ 8 min 
Råneå Stickprov 12 

Ändamålsenlig verksamhet Myndighetsbeslut 

dokumenterade enligt lagkrav Stickprov 9 

Medarbetare 
Arbetsmiljö Hanteringen av kontaminerade 

kläder Stickprov 12 

Övrigt 

KS – Rökfri arbetstid - 8 

Övrigt 

Arbetsplatsträffar Stickprov 6 

Ekonomi 
Övrigt 

KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Stadsbyggnadskontoret 

Uppföljning av 2014  

Framtagandet av utvecklingsplaner följer SBKs direktiv 

Kontrollen visar att det finns en framtagen och beslutad struktur för 

utvecklingsplaner. Men då arbetet med utvecklingsplaner inte påbörjats ännu 

inte går att genomföra kontrollen fullt ut. Eventuella avvikelser från den 

beslutade strukturen behöver kontrolleras då arbetet med utvecklingsplaner 

kommit i gång. 

Intentionerna med översiktsplanen påbörjas i alla verksamheter 

Kontrollen visar att arbetet med att implementera översiktsplanen intentioner 

har påbörjats i alla förvaltningar. Inga avvikelser har upptäckts. 

Kollektivtrafiken utvecklas positivt och effektivt 

Kontrollen avsåg att säkra att kollektivtrafiken utvecklas positivt och att 

resurserna används effektivt. Nyckeltal för tätortstrafiken har tagits fram i 

samverkan med LLT och TF. Uppföljning görs av resandet på de nyinrättade 

linjerna i både tätorten och på landsbygden. Kontrollen kan i dagsläget inte göras 

då nyckeltal gällande resandeutveckling och effektivitet inte kan analyseras 

förrän nästa år. 

Bemannad kundtjänst enligt rutinerna i Luleå Direkt följs 

En förvaltningsgemensam kundtjänst finns inte. Det finns dock en bemannad 

kundtjänst på bygglovsavdelningen, kallade bygglovsexpeditionen. Öppettider 

och kontaktvägar för denna finns tydligt kommunicerade mot allmänheten via 

hemsidan. Bygglovsexpeditionens öppettider stämmer inte med de öppettider 

kommunens växel har. Åtgärder bör tas fram och genomföras i de nya 

organisationerna i enlighet med kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice. 

Ärendeflödet i bygglovsprocessen 

Kontrollen visar att ärendeflödet är kartlagt och nya rutiner är igång med 

enhetliga strukturer för innehåll. Flödet är anpassat för att likna den kommande 

digitala hanteringen. Resultatet är bra. 

Introduktion av nya medarbetare 

Kontrollen visar att samtliga nyanställda tilldelats en introduktionsansvarig, att 

arbetsplatsen var i ordningsställd, att man ansökt om behörigheter till IT-system 

och att de nyanställda hade arbetstuppgifter den första tiden. Kontrollen visade 

att uppdatering på intranätet angående den nyanställdes namn inte gjorts. 

Resultatet är bra, men rutinen avseende uppdatering på hemsida och intranät ska 

förbättras. 
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Direktiv och rutiner för avskrivning inkassoavgift 

På intranätet har ett informationsmaterial publicerats som beskriver 

arbetsgången för inkassoärenden och hur handläggare ska handlägga frågor om 

avskrivning. Kännedom hos handläggaren om att en rutin har tagits fram finns 

inte. Orsaken till det är att rutinen tagits fram nyligen och tillfälle för att 

informera om den inte getts ännu. Det som återstår är att samtliga förvaltningens 

handläggare av inkassoärenden får kännedom om gällande rutin och arbetar 

efter den. 

Kontroll för 2015 
Stadsbyggnadskontoret upplöstes vid årsskiftet 2015 och verksamheten bedrivs 

fortsättningsvis inom den nya samhällsbyggnadsorganisationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Uppföljning av 2014  

Anmälan och utredning gällande kränkande behandling 

Resultatet är ej tillräckligt, mer arbete måste vidtas för att utarbeta rutiner för 

tätare återrapportering av kränkande behandling till nämnden. Det utredande 

och åtgärdande arbetet är även det ett förbättringsområde. Det pågående arbetet, 

att utarbeta rutiner för tätare återrapportering av kränkande behandling till 

nämnden, ska fortsätta. 

Registrering och uppföljning av elevers närvaro/frånvaro 

Resultatet är ej tillräckligt, mer arbete måste vidtas för att utarbeta rutiner för 

registrering och uppföljning. Arbete pågår för att förbättra rutinen. 

Näringsvärdesberäknad mat/meny 

Att näringsvärdesberäkna menyer är inte alltid så lätt då styrningen eller 

kundens krav inte överensstämmer med Skollagen och de svenska 

näringsrekommendationerna. Således kommer det alltid att finnas 

utvecklingsmöjligheter som kan påverkas både genom organisation och genom 

ekonomisk styrning. Måltidsservice strävan är att fortsättningsvis följa 

momenten för att säkerställa kvaliteten. Strävansmålet är att följa skollagen och 

de svenska näringsrekommendationerna. Måltidsservice fortsätter att 

näringsvärdesberäkna menyer och genomför fler kontroller under året. 

Utgångspunkten är de svenska näringsrekommendationerna (SNR) anger 

rekommenderat intag av näringsämnen och referensvärden för energi för olika 

kön och åldersgrupper. Rekommendationerna är till för att ge förutsättningar för 

god hälsa och minska risken för kostrelaterade sjukdomar. SNR baseras på de 

nordiska (NNR) näringsrekommendationerna som uppdateras var åttonde år, 

senast ht-2013. För att kunna uppnå detta mål behövs fler serveringar av feta 

fiskar typ lax och revidering av det kostpolitiska programmet. 

Korttidsfrånvaro, sjuktal -VAB 

Den totala korttidsfrånvaron (dag 1-14) i Barn-och utbildningsförvaltningen har 

sedan 2013 ökat från 2,4 % till 2,5 % av total ordinarie arbetstid. Förvaltningens 

resultat 2014 är lägre än jämförbart resultat för Luleå kommun totalt; 2,7 %. 

Den totala sjukfrånvaron har i förvaltningen ökat från 4,8 % till 5,2 % sedan 2013, 

men är fortfarande lägre än sjukfrånvaron för Luleå kommun totalt som 2014 är 

6,1 %. Uppföljningen visar att förvaltningens nyckeltal för frisknärvaro (frånvaro 

pga. sjukdom färre än 8 dagar) har minskat från 70,26 % 2013 till 68,89 % 2014, 

men visar fortfarande ett högre resultat än Luleå kommun totalt 2014; 66 %. 

Arbete pågår för att minska sjukfrånvaron.  
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Oplanerad frånvaro 

Förvaltningens totala antal beställningar av korttidsvikarie för 2014 var 49 783. 

Av dem blev 70,2 % tillsatta, 21,3% avslagna och 8,5 % avbeställda. 

Fördelningen av beställningsorsak var 55,6 % oplanerad frånvaro och 44,4% 

planerad frånvaro. Antal beställningar av korttidsvikarie pga. oplanerad 

frånvaro (sjukdom och tillfällig föräldrapenning) var 27 679 under 2014. 

För vikariebeställningar med oplanerad frånvaro som orsak blev 62,5 %, tillsatta, 

27,5% avslagna, 9,9 % avbeställda och 0,1 % förfallna under 2014. Arbete pågår 

för att förbättra arbetet med bemanning av korttidsvikarier samt för att minska 

antalet beställningar av korttidsvikarie på grund av planerad frånvaro. 

Fakturahantering 

Förvaltningen har ökat sin andel fakturor som betalas i tid i jämförelse med 

föregående år. Innevarande år uppgår andelen till 88 % (ca 50 000 fakturor), att 

jämföras med 76 % föregående år. Det betyder emellertid att ca 6 800 fakturor 

fortfarande betalas för sent. Måltidsservice är en verksamhet som redovisar ett 

bra resultat eftersom verksamheten gör elektroniska beställningar och följer 

ramavtalen. Däremot representerar grundskolan ej tillräckliga resultat med 

relativt hög andel (16-22 %)försenade fakturor. Orsaken är framförallt att 

inköpsrutinen ej följs, fortfarande görs inköp utanför ramavtal samt via hämtköp. 

För att ytterligare förbättra resultatet behöver vi bli bättre på att betala fakturorna 

i tid. Vi måste följa LOU och övrigt reglemente och därmed konkurrensutsätta 

alla inköp. Inköpsrutinen behöver ständigt utvecklas för att möta verksamhetens 

behov.  

Kontroll för 2015 
Barn- och utbildningsnämnden har 5 kontrollmoment fördelat över samtliga 

perspektiv enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 
Övrigt Anmälan och utredning 

gällande kränkande behandling Kontroll av alla 16 

Service 
Tillgänglighet Avgiftsfri grundskola - 9 

Ändamålsenlig verksamhet Registrering och uppföljning 
av elevers närvaro/frånvaro Stickprov 9 

Medarbetare 
Övrigt 

KS – Rökfri arbetstid Stickprov 8 

Ekonomi 
Övrigt 

KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Fritidsnämnden 

Uppföljning av 2014  

Schemaplanering/personalplanering 

Arbetssättet som införts har förbättrat arbetsmiljön för medarbetarna som jobbar 

i Luleå Energi Arena. Detta har skett genom att arbetstiden i god tid planerats 

utifrån verksamhetens behov. Process och rutinen har setts över, men behöver 

ytterligare förtydligas. Resultatet är ännu inte tillräckligt bra och kontrollområdet 

överförs som ett förbättringsområde i verksamhetensplanen för berörda 

verksamheter. Planeringsmöten genomförs månadsvis där kommande månads 

bokningar och medarbetarnas planerade arbetspass matchas efter verksamhetens 

behov. Det behöver också förtydligas vilka tider som uthyrning kan ske. 

Könsuppdelad statistik 

Fritidsförvaltningen ingår i kommunens arbete med att ta fram en handlingsplan 

utifrån CEMRs deklaration för jämställdhet. En nulägesanalys är genomförd och 

avrapporterad för fritidsnämnden. Bristerna i bland annat könsuppdelad statistik 

presenterades. Under kommande år ska arbetet med jämställdhetsintegrering 

förstärkas. Samtliga chefer har informerats om vikten av könsuppdelad statistik. 

Ytterligare åtgärder kommer att vidtas utifrån kommunens handlingsplan för 

CEMR deklarationen.  

Inköpsrutiner 

Ett stort arbete med utbildningar inom inköpsrutiner sker via 

inköpssamordnaren och inköpsbehörigheter, attestordning. eReka har setts över. 

Köptroheten har försämrats jämfört med föregående år, 63 % (2013 69 %). 

Resultat är inte tillräckligt. Arbetet med att informera och utbilda kommer att 

fortsätta under 2015. Åtgärden kommer att hanteras som en del i långsiktig 

effektivitet. 

Kontroll för 2015 

Fritidsnämnden har 3 kontrollmoment fördelat på två perspektiv (medarbetare 

och ekonomi) enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 

Service 

Medarbetare 
Övrigt 

KS – Rökfri arbetstid Stickprov 8 

Ekonomi 
Upphandling/Inköp/Avtal Avtalsefterlevnad ekonomi Stickprov 12 

Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Kulturnämnden 

Uppföljning av 2014  

Uppföljning av de kanaler förvaltningen kommunicerar till kunder med 

Det genomförs kontinuerliga mätningar för att mäta vilken kanal som ger bäst 

effekt för de olika specifika arrangemangen. Detta görs genom analys av 

klickstatistik i digitala kanaler, hur många och hur länge folk vistas i de digitala 

kanalerna och hur stora procent som leder vidare till biljettköp. Vidare görs 

regelbundet omvärldsanalys och under året även en större scoringanalys 

tillsammans med ett antal svenska konserthus för att lära känna våra 

målgruppers beteenden. Vilka kanaler som är mest effektiva i olika sammanhang 

för olika målgrupper förändras över tid. Ett uppföljningsverktyg som används 

internt är framtaget. Genom verktyget ska resultaten av hur resurserna används 

redovisas, detta för att löpande kunna använda information för analys och 

beslutsfattande. 

Efterlevnad av delegationsordning 

Genomgång med respektive avdelningschef/verksamhet har gjorts för att gå 

igenom den delegationsordning som beslutats i kulturnämnden i december 2013. 

Diskussioner har skett kring vad beslutsrätten omfattar. Fortsatt genomgång av 

delegationsordningen har skett under hösten. Det ska sammanställas vilka typer 

av beslut som verksamheterna ska ta beslut om.  

Mätning av besökarantal 

Inga avvikelser är noterade vid kontroll. 

Kopieringskostnad 

Avstämning av redovisade kopieringskostnader mot debiteringsunderlag från 

IT-kontoret har skett i samband med bokslut 2013. Avstämningen har skett där 

kostnaderna ökat markant. Slutsatsen var att kostnader inte bokförts fel d v s 

mellan verksamheter/avdelningar. Däremot gick det inte att analysera varför 

kostnaderna ökat eftersom debiteringsunderlagen inte ger den informationen. 

Inventering av förvaltningens skrivare och hur debiteringarna av dessa 

kostnadsförs, ska göras. Därefter sker fortsatt analys av utskrifts- och 

kopieringskostnaderna. 

Verksamheternas intäkter 

Inga kontroll har genomförts under året. Kontrollmomentet har flyttats till 2015. 
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Kontroll för 2015 

Kulturnämnden har 3 kontrollmoment fördelat på två perspektiv (medarbetare 

och ekonomi) enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 

Service 

Medarbetare 
Övrigt 

KS – Rökfri arbetstid 8 

Ekonomi 
Övrigt Säkra rutiner att 

verksamhetens intäkter 
redovisas i ekonomisystemet 

Stickprov 9 

Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Miljönämnden 

Uppföljning av 2014  

Bra och rättssäkra rutiner 

Miljökontoret har utarbetade rutiner för hur arbetet ska gå till väga på ett 

kvalitetssäkert sätt. Det måste också säkerställas att rutiner finns inom de 

områden där det behövs. Kontrolleras genom kontroll av att rutiner är 

upprättade och reviderade. Befintliga rutiner har gåtts igenom och nya har 

upprättats. Detta är ett pågående arbete och dokumenten ska vara levande vilket 

innebär att de ska uppdateras allt eftersom det sker förändringar. 

Svarsfrekvens servicetelefon 

Enligt kommunens kundkoncept och riktlinjer för kundservice ska 

svarsfrekvensen uppgå till 90 %. Miljökontoret har sedan dess besvarat 89,45 % 

av telefonsamtalen till servicetelefonen. Genom att sedan under hösten prata om 

vikten att vi svarar i servicetelefonen på arbetsplatsträffar har svarsfrekvensen 

stigit markant och ligger långt över 90 %. Eftersom svarsfrekvensen under en tid 

var lägre kunde nivån på 90 % inte nås.  

Rätt tillsynstid 

Kontrolleras genom att föra tid på all handläggningstid för täkter under året. 

Kontrollen skulle följa upp en ärendegrupp, men då hälften av ordinarie personal 

har varit ersatt med ny personal har inte tid förts upp på ett enhetligt sätt. 

Kontrollen har inte gått att genomföra. Utbildning och samarbete inom länet har 

planerat att genomföras under 2015 av täkttillsyn. Detta bör också ge svar på om 

vi ligger rätt i tillsynstid. 

Debitering av timavgifter 

De klagomålsärenden som kommer in till miljökontoret enligt miljöbalken 

handläggs men kostnaden för denna handläggning debiteras bara i liten 

utsträckning. Kontrollen skulle följa upp en ärendegrupp, men då hälften av 

ordinarie personal har varit ersatt med ny personal har inte tid förts upp på ett 

enhetligt sätt. Kontrollen har inte gått att genomföra. Förtydligat i taxan samt 

fortsatt dialog om debitering på arbetsplatsträffar och andra tillfällen för att 

skapa samsyn i hur och när vi debiterar. 

Kontroll för 2015 

Miljökontoret upplöstes vid årsskiftet 2015 och verksamheten bedrivs 

fortsättningsvis inom den nya samhällsbyggnadsorganisationen. 

16 

86



Socialnämnden 

Uppföljning av 2014  

Andelen besvarade inkomna frågor ska vara minst 70 % 

Starten av Kundtjänst försendes något och det blev aktuellt att börja följa telefoni 

först i december månad. Perioden bedöms därför som alltför kort för att vara 

representativ. Svarsfrekvens har börjat följas och så snart ett 

ärendehanteringssystem finns på plats kommer ledtider att följas och analyseras. 

Andelen genomförandeplaner i biståndsbeslutad verksamhet 

Förvaltningen har infört nytt system för dokumentation via 

genomförandewebben i Treserva. Det har medfört att i stort sett alla kunder som 

har sin dokumentation via genomförandewebben också har genomförandeplan. 

Det är verksamheterna Stöd och omsorg, Vård och omsorgsboende samt 

korttidsverksamhet och dagverksamhet för äldre som för närvarande gör sin 

dokumentation via genomförandewebben. Sättet att ta ut statistik ska utvecklas 

och det nya sättet att dokumentera inom hemtjänst och personlig assistans ska ha 

ett fortsatt införande.  

Antal upprättade SIP (Samordnad Individuell Plan) 

Antal genomförda SIP:ar 2014 gällande barn och unga (via barn- och 

ungdomssektionen) är 44 st. Av dessa är fem genomförda för barn/unga 

placerade i hvb-hem och fem genomförda för barn/unga placerade i familjehem. 

Här är det flera SIP:ar genomförda per person. Vad avser övriga verksamheter 

saknas fortfarande systemstöd. Samarbetet med NLL för att lösa 

systemstödsfrågan fortgår. 

Alla verksamheter har en plan för egenkontroll 

Alla verksamheter har planer för egenkontroll på olika nivåer och egenkontroll 

genomförs systematiskt. Arbetssättet kommer att följas upp och under 

kommande år ska en samlad dokumentation tillskapas. 

Andelen rambeslut inom hemtjänst och mobila stödteam 

Det har inte fattats några rambeslut varken inom hemtjänst eller mobila stödteam 

under perioden januari till och med augusti. 

Andelen rambeslut inom hemtjänst och mobila stödteam 

Det har inte fattats några rambeslut varken inom hemtjänst eller mobila stödteam 

under perioden. 

Antal återaktualiserade inom 12 månader efter avslutad utredning eller insats 

Av barn och unga-ärenden avslutade under perioden 2013-01-01-- 2013-06-30 har 

125 personer avslutat sin kontakt med individ- och familjeomsorgen och av dessa 

har 34 personer återkommit inom 1 år, 3 personer återkommit efter mer än 1 år 

och 1 person fått utredning/insatser inom FHSoL/FHLSS.  
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Förhandsbedömning (beslut inleda/inte inleda utredning) inom 14 dagar 

Stickprovsvis mätning har gjorts för första halvåret 2014 och under perioden var 

697 förhandsbedömningar avslutade och möjliga att mäta. Medelvärdet för 

gjorda förhandbedömningar som ingått i stickprovet var 10 dagar. 

Kontroll av att antalet delade turer halveras på varje arbetsställe 

Arbetet fortgår enligt plan med målbild av avskaffande per utgången av 2015. 

Åtgärder, enligt fastställd handlingsplan. 

Varje enhet har rutiner för att säkerställa den dagliga bemanningen 

I samband med att delade turer plockas avskaffas nyttjas den överbemanning 

som uppstår på grund av ökad grundbemanning för att säkerställa resursturer på 

respektive arbetsplats inom budgetram. Bemanningstrappor för att hantera 

korttidsfrånvaro på respektive enhet är under upparbetande. Cheferna arbetar 

aktivt med bemanning och schemaplanering med stöd av staberna. 

Budget får ej överstiga 0,5 % (månadsvis uppföljning) 

En stor del av verksamhetens chefer håller budget men stora variationer 

förekommer med underskott som överstiger 0,5 procent. Ansvar med större 

avvikelser återfinns inom hemtjänst, färdtjänst, placeringar av barn och unga 

samt vuxna på institution och personlig assistans. Arbetet med att systematiskt 

sätta in åtgärder fortgår och har intensifierats och förbättrats under det senaste 

året. 

Kontroll för 2015 

Socialnämnden har 7 kontrollmoment fördelat på tre perspektiv (service, 

medarbetare och ekonomi) enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 

Service 
Tillgänglighet Andelen besvarade inkomna 

frågor ska vara minst 70 % Stickprov 9 

Övrigt Andel genomförandeplaner i 
biståndsbeslutad verksamhet Kontroll av alla 12 

Övrigt Förhandsbedömning (beslut 

inleda/inte inleda utredning) 
inom 14 dagar 

Kontroll av alla 9 

Medarbetare 
Arbetsmiljö Varje enhet har rutiner för att 

säkerställa den dagliga 

bemanningen 

Stickprov 9 

Övrigt 
KS – Rökfri arbetstid 8 

Ekonomi 
Övrigt Budget får ej överstiga 0,5 % Stickprov 9 

Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Tekniska nämnden 

Uppföljning av 2014  

Återkoppling om förslag till beslut till medborgarförslagställare 

Rutinen är upprättad och beslutad. 16 medborgarförslag har behandlats i 

Tekniska nämnden. Sex av medborgarförslagen har kommunicerats skriftligen 

vilket utgör ca 38 %, vilket bedöms som svagt då samtliga berörda informerats 

och påminnelser skett. Åtgärder, informera berörda om den beslutade rutinen. 

Köptrohet totalt 

Köptrohet har minskat på totalen vilket till viss del kan förklaras av att en del 

årsentreprenörer har bytts ut. Under 2014 var köptroheten 75 % av 397 mkr och 

2013 var köptroheten 78 % av 396 mkr, vilket är en försämring. Åtgärder, fortsatt 

arbete med inköpsfrågor och jobba med anskaffningsprocessen som en 

integrerad del i det dagliga arbetet. Överlag har inköpsfrågor och LOU fått mer 

fokus och med detta finns mycket goda förutsättningar att öka köptroheten. 

Köptrohet inom området fordon, maskiner och bränslen 

Avtalstroheten inom området ligger på endast 46 % av 24 miljoner både 2014 och 

2013 så resultatet är oförändrat från föregående år. Många leverantörer med en 

omsättning under 300 tkr. Reparationer av maskiner och redskap är den 

domineranda tjänsten. Åtgärder, genomföra en större analys av området och 

upphandla mer inom området. Integration av ordinarie verksamhet och 

inköpsprocessen är en nyckel till att klara av att öka avtalstroheten inom detta 

och övriga områden. 

Köptrohet inom området bygg, installation och underhåll 

Köptroheten har sjunkit från 77 % 2013 till 69 % under 2014 vilket motsvarar en 

försämring med 8 procentenheter. Totalomsättning inom avtalsområdet var 2014 

cirka 115 mkr. Avvikelserna är främst inom VA-området, fyllnadsmaterial(sten 

och kross) samt fastighetsdrift. I vissa fall finns avtal men det är inte registrerade 

enligt rutinen och då blir inte köpen registrerat som korrekt. Åtgärder, fortsatt 

arbete med att implementera användandet av inköpscentralen HBV och 

komplettera inom områden där vi saknar avtal. Det ska också nämnas att det 

sker direktupphandlingar av varor och tjänster som inte omfattas av ramavtal. 

Under 2014 har direktupphandlingsgränsen ökat till 505 tkr från 267 tkr och det 

kan komma att påverka köptroheten negativt. Direktupphandlingar bör 

genomföras på ett korrekt sätt så att det ingår i uppföljningen. 

Kontroll för 2015 

Tekniska nämnden upplöstes vid årsskiftet 2015 och verksamheten bedrivs 

fortsättningsvis inom den nya samhällsbyggnadsorganisationen.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Kontroll för 2015 

Miljö- och byggnadsnämnden har 5 kontrollmoment fördelat på samtliga 

perspektiv enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 
Demokrati/Delaktighet Bra och rättsäkra rutiner Kontroll av alla 9 

Service 
Tillgänglighet Finns en bemannad kundtjänst 

och rutiner i enlighet med 

Luleå direkt riktlinjer 

Checklista 9 

Synpunktshantering Uppdaterad hemsida för 

information till medborgare 

och kunder 

Checklista 9 

Medarbetare 
Övrigt 

KS – Rökfri arbetstid - 8 

Ekonomi 
Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Kontroll för 2015 

Stadsbyggnadsnämnden har 11 kontrollmoment fördelat över samtliga 

perspektiv enligt nedanstående tabell: 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Samhälle 
Demokrati/Delaktighet Återkoppling till förslags-

ställare av medborgarförslag 

sker innan beslut fattas 

Kontroll av alla 8 

Övrigt Samhälle Säkerställa att könsuppdelad 

statistik finns där jämförelser 
ska göras 

Kontroll av alla 8 

Service 
Tillgänglighet Finns en bemannad kundtjänst 

och rutiner i enlighet med 

Luleå direkt riktlinjer 

Kontroll av alla 

9 

Synpunktshantering Finns en beskriven process för 

synpunktshantering - 9 

Ändamålsenlig verksamhet Kontroll av att processer finns 

och fungerar för kritiska delar i 
verksamheten i synnerhet 

gällande planeringsprocessen 

- 6 

Medarbetare 
Arbetsmiljö Görs riksbedömningar för den 

interna verksamheten Stickprov 9 

Övrigt KS – Rökfri arbetstid - 8 

Ekonomi 
Upphandling/Inköp/Avtal Köptrohet totalt Stickprov 12 

Otillbörliga förmåner Samtliga medarbetare och 

förtroendevalda har kännedom 
om de etiska riktlinjerna 

- 9 

Kostnadseffektivitet Överensstämmer faktura med 
avtal 

- 9 

Övrigt KS – Försenade betalningar Stickprov 12 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen

2015-03-16

Kommunfullmäktige

Sametingets förslag om att Luleå kommun ska bli 
förvaltningsområde för samiska
Dnr 2014/370-10 

Kommunledningsförvaltningen/kansliets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Sametingets förslag och att 2016 ansöka 
om att bli förvaltningsområde för samiska från 2017.  

Sammanfattning av ärendet

Sametingets språknämnd har i sitt brev till kommunstyrelsen uppmanat 
kommunen att ansöka om att bli förvaltningskommun för det samiska språket. 

Vid möten med Sametinget och den samiska minoriteten i Luleå har det kommit 
fram att det är barnens rätt till sitt språk som är den mest prioriterade frågan. 
Alla de samiska språken, nord-, lule- och sydsamiskan är hotade enligt UNESCO. 
En pågående språkbytesprocess behöver vändas för att samiska språken ska 
kunna bevaras som levande språk. 

För att rädda ett språk måste samhället skapa förutsättningar för människorna att 
tala språket och att lära sina barn. I dag hörs och talas samiskan inte i offentliga 
sammanhang i Luleå kommun. Modersmålsundervisningen i olika samiska 
varieteter ges i liten omfattning och alla barn får inte den undervisning de är 
berättigade till. Det behövs åtgärder för att förbättra samernas och särskilt de 
samiska barnens situation och deras rätt till sitt eget språk och kultur. 

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm följer upp de minoritetspolitiska 
satsningarna. Deras rapporter visar att enskilda som bor inom 
förvaltningsområdena för finska, meänkieli eller samiska har flera möjligheter att 
få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med minoritetslagen (2009:724). Där 
pågår utvecklingen som bidrar till att nationella minoriteter samt deras språk och 
kultur stärks.  Men utanför förvaltningsområdena sker inte samma utveckling.

Statsbidrag
Kommuner får statsbidrag till merkostnader som uppstår med anledning av 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Grundbeloppet för en 
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kommun är 660 000 kronor per år. Kommuner med upp till 80 000 invånare får 
1,5 grundbelopp. I dagsläget ingår Luleå kommun i finskt förvaltningsområde 
och får 990 000 kronor per år i statsbidrag. 

Kommuner som ingår i fler än ett förvaltningsområde får ett tillägg på 500 000 
kronor. För Luleås del innebär detta 990 000 kronor med ett tillägg från 2016 för 
meänkieli om 500 000 kronor. För nästa minoritettspråk utgår inget ytterligare 
statsbidrag.  

Beskrivning av ärendet 

Minoritetspolitik
År 2000 erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som 
nationella minoriteter. Detta skedde genom att den svenska regeringen 
ratificerade Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. I samband med detta infördes en minoritetspolitik som har som 
mål att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella 
minoriteternas möjligheter till inflytande samt stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande.

Minoritetsreform 2010
En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i 
kraft den 1 januari 2010. 

Grundskydd
Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 
information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. 
Grundskydd gäller alla kommuner i Sverige och det innebär bland annat att:
- kommunen ska informera de nationella minoriteterna 

om deras rättigheter 
- kommunen har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken
- kommunen ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 

och utveckla sin kultur i Sverige
- barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket ska främjas särskilt
- kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 

frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
representanter för minoriteterna i sådana frågor

Förstärkt skydd inom samiskt förvaltningsområde
Utöver grundskyddet innehåller minoritetslagen ett förstärkt skydd för samiska, 
finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. Det innebär att 
kommunen åtar sig ett utökat ansvar för skydd av det samiska språket i enlighet 
med lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (2009:724).

Inom ett förvaltningsområde har personer med samisk bakgrund rätt att få 
tillgång till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på samiska samt att de 
enskilda har rätt att använda samiska i sina skriftliga och muntliga kontakter 
med Luleå kommun. 
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Personalens språkkunskaper 
Luleå kommun har kartlagt personalens språkkunskaper. Det saknas 
samisktalande personal. Det finns två anställda i Luleå kommun som kan 
nordsamiska. I dagsläget kommer vi inte klara av att uppfylla lagens intentioner 
om ärendehantering eller service på samiska på annat sätt än att anlita en tolk 
eller översättare. Det behövs en plan hur kommunen ska verka för att hitta 
samisktalande personal.   

Beslutsunderlag

 Sametingets brev till kommunstyrelsen, Dnr 2014/370-10
 Noteringar från möten med Sametingets språknämnd och Lule-Boden 

sameförening 
 Information från Barn- och utbildningsförvaltningen, Flerspråkscentrum 

angående historik och nuläge avseende frågan om samiska i Luleå kommun

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde 

Beslutet skickas till

Sametingets språknämnd
Lule-Boden sameförening
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LULEÅ KOMMUN BILAGA
Kommunledningsförvaltningen

2015-03-10

Noteringar från möten med Sametinget och Lule-Boden 
sameförening
Dnr 2014/370-10 

Ordförande för Sametingets språknämnd har besökt Luleå kommun och träffat 
kommunstyrelsens ordförande och gruppledarna. Hon berättade att det finns 
uppemot 20 000 – 35 000 samer i Sverige som talar olika varieteter av samiska. 
Alla de samiska språken, nord-, lule- och sydsamiska är hotade enligt UNESCO. 
85 procent av de som talar samiska talar nordsamiska.

Att ge barn rätt till sitt eget språk är ett av effektivaste revitaliseringsmetoder för 
ett språk. ”Det allmänna” – t.ex. kommunen har ett ansvar i revitalisering av 
språken. Sametinget kan genom rådgivning, information och andra insatser 
stödja kommunen vid tillämpningen av lagen. 

I samband med mötet med Sametinget, framförde Lule-Boden sameföreningen 
tydligt att Luleå kommun inte uppfyller sina åtaganden i enlighet med lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk vad gäller grundskydd. Det görs inga 
informationsinsatser på samiska och det saknas språk- och kulturaktiviteter för 
att skydda den samiska minoritetens språk och kultur. 

Allt fler samiska barn och ungdomar vill lära sig samiska i Luleå men får inte den 
undervisning de är berättigade till. De samiska språken är helt beroende av 
utbildningssystemet, eftersom alla dagens föräldrar inte har själv haft möjlighet 
att lära sig samiska. 

Samerna har under lång tid levt under ett starkt assimileringstryck och på 60- och 
70-talen var det många samiska föräldrar som inte lärde sina barn samiska. Det 
har lett till att många samer idag inte längre kan tala eller förstå samiska. Detta 
gör språköverföringen mellan generationerna svårt eller omöjligt och skolans och 
förskolans roll blir ännu viktigare för överföringen och bevarandet av de samiska 
språken.

Sametinget och Länsstyrelsens i Stockholm har i uppdrag att följa upp hur lagen 
tillämpas av förvaltningsmyndigheter. De konstaterar i den senaste rapporten, 

95



”Nationella minoriteter, Minoritetspolitikens utveckling 2014” att utanför 
förvaltningsområdena är det tydligt att den förda minoritetspolitiken inte fått 
tillräckligt genomslag. Det är tydligt att enskilda som bor inom 
förvaltningsområdena för samiska, finska eller meänkieli har bättre möjligheter 
att få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med lagen. 

Vid samrådsmöten har det kommit fram att det är barn- och ungdomars rätt till 
sitt eget språk och undervisningen i samiska som är den prioriterade frågan för 
den samiska minoriteten i Luleå.  Inom förvaltningsområde för samiska har 
minoriteten bättre möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.     

Anne-Mari Angeria 
Samordnare för finskt förvaltningsområde
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LULEÅ KOMMUN   
Marina Eklund  

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

Information från Barn och utbildningsförvaltningen – Flerspråkscentrum angående historik 

och nuläge avseende frågan om samiska i Luleå Kommun. 

17§ När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola/ ..ska kommunen erbjuda barn vars 

vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten 

bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. 

För Luleå Kommun innebär det att vi ska arbeta medvetet och planmässigt med att organisera 

förskoleverksamhet helt eller delvis på samiska redan nu. 

Not: Lagen anger inte vad som menas med helt eller delvis, det får kommunen själv avgöra från 

fall till fall. Men i den europeiska stadgan för minoritetsspråk som Sverige ratificerat används 

uttrycket ”väsentlig del”. 

 

Nuläget: Dagsfärska siffror från Skolverket uppger att de registrerat 645 elever som är 

berättigade till samiska modersmålsundervisning och mindre än hälften, 270 deltar. Då är 

eleverna i de fem sameskolorna inräknade. 

Glädjande nog har Flerspråkscentrum kunnat rekrytera en nordsamisk modersmålslärare på 

100 % som tillträder sin tjänst i februari. 

De samiska varieteter som finns i Luleå är främst nordsamiska, i något fall har önskamål om att 

få läsa lulesamiska och sydsamiska förekommit. 

Förskolan: Sedan 2010 har antalet förskolebarn som sökt för att få träna samiska i förskolan 

varierat mellan 2-3 barn förutom läsåret 2012-2013 då vi hade 6 sökande. Hösten 2014 kom det 

in 2 ansökningar i sydsamiska och fem ansökningar i nordsamiska. 

Grundskolan: Inom grundskolan har antalet elever pendlat mellan 2-5 under perioden 2010- 

2014 främst inom nordsamiska. I höst hade Flerspråkscentrum 18 ansökningar i 

nordsamiska/samiska och fyra ansökningar i lulesamiska. 

Vi har en elev som läser nordsamiska som modernt språk på en 7-9 skola (startade ht 2014) via 

Sameskolstyrelsen. 
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Gymnasieskolan: 6 ansökningar i nordsamiska/samiska har regitrerats. Ingen elev har 

beretts möjlighet att få läsa sitt modersmål. 

 

Totalt 7 elever inom samtliga skolformer har fått möjlighet att träna/läsa sitt modersmål från 

hösten 2014. 

Nätverk inom länets kommuner: Vi har via fjärrundervisningssamarbetet i Norrbotten 

sökt modersmålslärare sedan 2010 i de olika varieteterna utan resultat inom den kommunala 

skolan förutom inom den nordsamiska varieteten.  

I kontakter med Sameskolstyrelsen har det framkommit att de också har svårigheter med 

rekrytering av samiska modersmålslärare, särskilt inom lulesamiska. Modersmålslärare i 

samiska finns i Gällivare och Arjeplog inom den kommunala skolan. Via Gällivare får tre elever 

modersmålsundervisning. F n är Arjeplogs modersmålslärare barnledig. 

Skolverket – utbildning av minoritetsspråkslärare 
 (A2014/3289/DISK 

Höstterminen 2014 startade utbildning för de först antagna deltagarna i samiska och meänkieli. 

Med tilläggsuppdraget tar Skolverket emot nya intresseanmälningar för samiska och meänkieli 

och även ge plats för romani chib med start hösten 2015. Utbildningssatsningen pågår till 2017 

och kommer att genomföras på deltid och distans. Luleå Kommun och Flerspråkscentrum 

kommer att skicka två deltagare (meänkieli och samiska) 

Kartläggning av språkkunskaper i Luleå Kommun: 

Som förvaltningskommun för samiska i framtiden skulle det innebära  

att vi ska kunna ge helt eller delvis samiska inom förskolan. 

Enligt den kartläggning vi genomförde vt 2013 som byggde på  

frivillighet/självidentifikation om att som tjänsteman i Luleå Kommuns  

barn och utbildningsområde ange om man kan tala/läsa/skriva på  

samiska var det ingen medarbetare som uppgav samiska kunskaper  

inom verksamhetsområdet. 

Vi genomför en ny kartläggning under vårterminen 2015 inom  

Barn och utbildningsområdet. 

 

Möjligheter till Fjärrundervisning (2014/15:44):  

Regeringen bedömer att fjärrundervisning för elever bör endast få genomföras om det inte finns 

någon legitimerad och behörig lärare att tillgå, eller när elevunderlaget är otillräckligt. 

 

 

 

 

Självidentifikations- 

principen 

… innebär att varje 

individ själv avgör om 

hon eller han tillhör 

någon eller några av de 

nationella minoriteterna 
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Ny minoritetspråkslag anger: 

Kunskapskravens konstruktion - första och andra språk 

Kunskapskraven för nationella minoritetsspråk som första språk följer konstruktionen 
för och har samma nivå som kunskapskraven i modersmål. 
Kunskapskrav för nationella minoritetsspråk som andra språk följer konstruktionen 
för kunskapskraven i moderna språk, då ett av syftena är att ge eleverna möjlighet 
att få undervisning på nybörjarnivå.  

Not: Ovanstående innebär att den som så önskar har rätt att få läsa ett minoritetsspråk oavsett man 

historiskt har det som modersmål. Lagen träder ikraft 1 juli 2015. 

 

Konklusion: Med hänvisning till ovanstående underlag, brist på ackrediterade 

modersmålslärare i samiska samt ny lag om rätten att få läsa minoritetsspråk som ett 

nybörjarspråk från juli 2015 kan det bli en enorm utmaning att följa styrdokumenten och 

elevernas rättsäkerhet. Även om det är klarlagt att barn i förskolan ska kunna tillgodogöra sig 

sitt modersmål med förskolans pedagoger utifrån ett gott språktillägnande kommer vi att ha 

svårigheter att uppnå den kulturella identiteten då barnet inte möter språket frekvent.  

Vid rekrytering av modersmålslärare, särskilt inom minoritetsspråken hamnar vi i långa 

ledtider och problem med lönestrukturen med personalenheten. Minoritetsspråkslärare ligger i 

en lönenivå som är 10 000- 15 000 högre än modersmålslärare i andra språk. Den strikta 

personalpolitik som råder omöjliggör näst intill en rekrytering av ex en samiska 

modersmålslärare. Tyvärr tappar vi möjlighet att anställa kunniga modersmålslärare. För att 

kunna arbeta med rekrytering enligt ovanstående identifierade problem behöver det vara 

formulerat från personalkontoret direktiv som anger lönestrukturen som Flerspråkscentrum 

kan hänvisa till.  

 

Susanne Jangdal - chef Flerspråkscentrum 0920- 453282 

Marina Eklund - utvecklare flerspråkighet 0920-454967 
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