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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsutvecklingskontoret
Göran Gabrielson 2015-01-08

Kommunstyrelsen

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät
Dnr 2014/940

Samhällsutvecklingskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående skrivning som svar på 
remissen.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt priorite-
rat vägnät. Det kommer att användas som ett underlag för investeringar samt 
drift- och underhållsinsatser.

Luleå kommun instämmer i att det vägnät som utpekas är det som bör priorite-
ras. Denna prioritering får dock inte medföra att viktiga satsningar uteblir på det 
vägnät som inte utpekas. Hög standard på E 4, väg 97 och väg 94 ger möjlighet 
både till arbetspendling och godstransporter vilket är av hög vikt både för Luleås 
utveckling och utvecklingen i länet.

Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag som ska kom-
plettera den vanliga (fysiska och ekonomiska) planeringsprocessen och de nuva-
rande prioriteringsgrunderna, till exempel samhällsekonomisk lönsamhet. Prio-
riteringen ska även användas som underlag när drift- och underhållsåtgärder ses 
över då det gör det möjligt att bättre anpassa drift- och underhållsåtgärder uti-
från vägarnas viktigaste funktioner. Fortfarande kommer dock trafikflöden att 
vara den viktigaste utgångspunkten för prioritering av drift och underhåll.

I remissen framhålls att drift- och underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade 
vägnätet inte kommer att påverkas av ett att ett funktionellt prioriterat vägnät 
pekas ut, utan de förändringar som kan bli aktuella är justeringar och anpass-
ningar inom det prioriterade vägnätet.

Luleå kommun vill understryka vikten av vad som sägs i rapporten att de vägar 
som är viktiga för näringslivet, men inte pekas ut som funktionellt viktiga vägar, 
tas om hand inom ramen för bärighetsåtgärder och att det även fortsättningsvis 
tillskjuts medel för dessa åtgärder på dessa vägar.
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Luleå kommuns synpunkter

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt priorite-
rat vägnät. Målet med det funktionellt prioriterade vägnätet är att:

- skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional till-
gänglighet.

- skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet.

- bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar.

Funktionellt prioriterat vägnät avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 
bussar och omfattar främst det statliga vägnätet. Kommunala eller enskilda vägar 
kan dock utgöra viktiga länkar till det prioriterade nätet för att nå en målpunkt 
eller för att skapa sammanhängande nät.

Vägarna som pekas ut sorteras in i tre skikt:

1. Nationellt och internationellt viktiga vägar.

- nationella stamvägar och TEN-T-vägar.

2. Regionalt viktiga vägar.

- vägar som binder samman län och funktionella regioner.

3. Kompletterande regionalt viktiga vägar.

- vägar som binder samman kommuncentrum och produktionsnoder inom 
regioner och län.

En grund för bedömningen är att vägarna ska vara av nationell eller regional 
betydelse.

Det funktionella vägnätet ska prioriteras utifrån fyra funktioner:

1. Godstransporter

- vägar som är internationellt, nationellt och regionalt viktiga för långväga 
godstransporter.

- vägar med kopplingar till nationellt och regionalt viktiga noder.

2. Långväga personresor

- vägar som i regel har regionalt eller nationellt resande, över cirka 10 mil, till 
exempel tjänsteresor och resor till centrala servicefunktioner, större handels-
områden och sjukhus.

- vägar som är viktiga för turistnäringen.

3. Dagliga personresor

- vägar som i regel har kortväga och regionalt resande, upp till cirka 10 mil, till 
exempel arbets- och studiependling, resor till centrala servicefunktioner, 
större handelsområden och sjukhus.
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4. Kollektivtrafik.

- prioriterade stråk eller stomlinjer med frekvent busstrafik som de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna har pekat ut.

Anslutningsvägar till noder (flygplatser, hamnar och terminaler) ska pekas ut om 
de är utpekade i det nationella godsvägnätet, är utpekade i stomnätet i TEN-T3 
eller leder till statliga flygplatser. Varje kommuncentrum knyts till nätet med den 
mest betydelsefulla vägen.

Luleå kommun har inget att invända mot den föreslagna sorteringen i tre skikt 
och dess indelning i funktioner.

I länet förslås det större vägnätet ingå i det funktionellt prioriterade vägnätet. 

För Norrbottens del omfattar det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet de 
viktiga huvudvägarna i länet. Länet är glest befolkat vilket gör att även det större 
vägnätet är glest. Vid ett stopp på någon av de större vägarna finns få vägar för 
omledning av trafik. Luleå kommun anser att det gör det än viktigare att de 
större vägarna är byggda och sköts om på ett sådant sätt att haverier minimeras 
men även att åtgärder och insatser sker snabbt. Arbetspendling, näringsliv, sjuk-
transporter, kollektivtrafik mm är i huvudsak helt beroende av en enda väg då 
alternativa vägar saknas.

Luleå kommun instämmer i att det vägnät som utpekas är det som bör priorite-
ras. Denna prioritering får dock inte medföra att viktiga satsningar på det vägnät 
som inte utpekas uteblir.

Vid kusten är E4, väg 97 och väg 94 avgörande för vardagslivets funktioner men 
även möjligheter till utveckling. Väg 97, väg 94 och E 10 är mycket viktiga för 
förbindelserna mellan kusten och de inre delarana av länet. Särskilt E10 är en 
pulsåder i länet mellan kusten och malmfälten där människor och näringsliv 
lider av dålig framkomlighet och säkerhet och drabbas hårt då trafiken 
begränsas.

Kartbilden över vägnätet i Norrbotten visar att vägnätet i hög grad är uppbyggt i 
nord- sydlig riktning, längs älvdalarna, med en brist i öst – västlig riktning, 
mellan älvdalarna. För näringslivet och främst skogsindustrin finns även ett stort 
behov av det mindre vägnätet. Luleå kommun vill understryka vikten av vad 
som sägs i rapporten att de vägar som är viktiga för näringslivet, men inte pekas 
ut som funktionellt viktiga vägar, tas om hand inom ramen för bärighetsåtgärder 
och att det även fortsättningsvis tillskjuts medel för dessa åtgärder.

På kartbilagan, men inte i texten, saknas vägen till Luleå flygplats utpekad som 
en funktionellt prioriterad väg. 
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Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till

Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se
Jimmy.Bystedt@lansstyrelsen.se
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Ärendenummer Dokumentdatum 
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Remiss 
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. 

Det förslag till funktionellt prioriterat vägnät som nu skickas ut på remiss är framtaget av Trafikverket i 
dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän.

Remissmaterial och läshänvisning
Materialet finns på Trafikverkets webbplats, Funktionellt prioriterat vägnät.

Bakgrundsmaterial

 Rapporten Funktionellt prioriterat vägnät – oktober 2014. 

Rapporten beskriver vad det funktionellt prioriterade vägnätet är, vad det omfattar, hur det kan 
användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också processen för framtagande, remiss och 
beslut. Vi rekommenderar att ni läser rapporten innan ni tittar på remissmaterialet. 

Remissmaterial

 Kartor över det funktionellt prioriterade vägnätet

o Sverigekarta
o regionkartor (Trafikverksregioner)
o länskartor

Kartorna visar vilka vägar som föreslås pekas ut som funktionellt prioriterade. De innehåller olika 
lager, dels med vägarnas indelning i skikt och dels med vägarnas indelning i funktioner. 

Manual för hantering av kartorna finns på Trafikverkets webbplats.

 Handledning - Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät

Handledningen beskriver hur vi ska förhålla oss till de prioriterade vägarna. Det anger hur vi 
gemensamt bör arbeta för att värna de prioriterade vägarna och förbättra tillgängligheten på dem.
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Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV 2014/72378 2014-10-29
Ert ärendenummer Sidor
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Presentationsmaterial
 Broschyren Sveriges viktigaste vägnät. Broschyren innehåller kortfattad information om det 

funktionellt prioriterade vägnätet.

 Powerpointpresentation. 

Kommentarer om Stockholms län och Jämtlands län
För Stockholms län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade. Dessa utpekanden utgår 
från tidigare prioriteringar, främst enligt systemanalysen från 2008. Avsikten är att under våren 2015 gå 
vidare med utpekande av kompletterande regionala vägar. 

I Jämtlands län är enbart nationellt och regionalt prioriterade vägar utpekade och det är därmed endast 
dessa som ingår i remissen. Trafikverket och berörd länsplaneupprättare behöver arbeta vidare med 
utpekandet av kompletterande regionala vägar.

Remissmottagare 
Trafikverket och respektive länsplaneupprättare har tagit beslut om till vilka aktörer remissen ska skickas, 
vilket innebär att det ser något olika ut över landet. I Norrbottens län skickas remissen till 
länsplaneupprättaren, länsstyrelsen, regionala kollektivtrafikmyndigheten, kommunerna, hamnar, 
flygplatser, Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Inlandsbanan AB, Företagarna 
Norrbotten, Norrbottens handelskammare, Swedish Lapland, Sveriges åkerföretag, Bussbranchens 
riksförening

Remisseminarier
Trafikverket kommer att presentera funktionellt prioriterat vägnät i samband med planerad länskonferens 
29 januari i Luleå. Separat inbjudan till länskonferens kommer att skickas ut inom kort. Syftet är att 
presentera materialet och att berörda aktörer ges möjlighet att tillsammans diskutera utkasten inför sina 
respektive remissvar. 

Remissvar
Skicka remissvar till funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se samt kopia till 
norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange Norrbottens län som ämne.

Strukturera remissvaren på följande sätt:

 synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i funktioner
 synpunkter på förhållningssättet
 övriga synpunkter.

Remissvaren skickas till Trafikverket med kopia till berörd länsplaneupprättare senast den 27 februari 
(gäller ej länsplaneupprättarna). Länsplaneupprättarna skickar remissvar till Trafikverket senast den 31 
mars. 
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Hantering av remissynpunkter och beslutsprocess
Trafikverket kommer att föra dialog med respektive länsplaneupprättare om eventuella justeringar av 
funktionellt prioriterat vägnät utifrån remissynpunkterna.

Trafikverket kommer att besluta om det funktionellt prioriterade vägnätet i samråd med 
länsplaneupprättarna. Det innebär att Trafikverket inte kommer att besluta om ett prioriterat nät i ett län 
där Trafikverket och länsplaneupprättaren inte är överens. Råder det delade meningar i något län tas beslut 
om det vi är överens om, till exempel skikt 1 och 2, men inte skikt 3.

Trafikverket kommer att ta beslut om förhållningssättet efter bedömning av remissynpunkterna.

Med vänlig hälsning

Arnold Vonkavaara

Regionchef, Trafikverket

Kontaktpersoner 
Gunbritt Mariedahl, Region Nord
gunbritt.mariedahl@trafikverket.se 

Anna Fällbom, projektledare nationellt
anna.fallbom@trafikverket.se
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, 
Ekonomikontoret

Ärendenr
Elisabeth Persson Ståhl 2014-12-10

 
2014/1111-04

Ekonomikontorets yttrande över Tekniska nämndens 
begäran om kommunbidrag för lokalbank 2015 - 2017 
Seminariet
Ärendenr 2014/1111-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att beslut om eventuellt utökat kommunbidrag för 
lokalbanken 2015-2017 skjuts upp till dess att Seminariets framtida 
användning har klargjorts. Frågan föreslås följas upp i samband med 
delårsrapporter och bokslut 2015.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har begärt utökat kommunbidrag för förlorade 
hyresintäkter (lokalbank) för Seminariet då hyresgästen och 
tekniska förvaltningen beslutat att flytta verksamheten till andra 
lokaler på grund av underhållsinsatser och bristande 
inomhusmiljö. Seminariets framtida användning är en fråga som 
utreds. Beslut om eventuellt tillskjutande av kommunbidrag bör 
därför skjutas upp till dess att det har klargjorts.

Elisabeth Persson Ståhl
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden 2014-11-20
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 157

Begäran om kommunbidrag för lokalbank 2015-
2017  Seminariet
Dnr 2014/125-04 

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om 
utökad budget för lokalbanken med 7 000 000 kronor för 
Seminariet år 2015. 

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta om 
utökad budget för lokalbanken med 7 000 000 kronor för 
Seminariet år 2015. Arbetsutskottet föreslår bifall till tekniska 
förvaltningens förslag.

Varje år i samband med att kommunbidraget ska fastställas för 
planperioden lämnar tekniska förvaltningen ett underlag för 
lokalbanken. Underlaget sammanställs utifrån informationen som 
kommer fram i samband med genomförda lokalsamråd med 
övriga förvaltningar. Lokalbanken finansieras med 
kommunbidrag.

Tekniska nämnden beslutade 2014-09-25 § 126 att föreslå 
kommunfullmäktige justera kommunbidraget för 2015-2017. 
Under senare delen av oktober har en statusutredning för 
Seminariet färdigställts, vilken har resulterats i ett 
åtgärdsprogram. Utredningen visar att en betydande 
underhållsskuld har byggts upp i fastigheten, vilken bland annat 
resulterat i problem med inomhusmiljön. De två senaste åren har 
detta eskalerat och våren 2014 uppstod dessutom en kraftig 
vattenskada i köket. Trots omfattande akuta reparationsåtgärder 
sommaren 2014 har hyresgästen och tekniska förvaltningen 
beslutat att flytta verksamheten till andra lokaler till dess att 
samtliga problem är åtgärdade.

Sammanträdet

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

Tekniska nämnden 2014-11-20
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 157 (forts)

Beslutsunderlag

 Fördjupad statusutredning Seminariet
 Tjänsteskrivelse 2014-10-30

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Invandrarrådet, Tillväxtkontoret Ärendenr
Magnus Johansson 2015-01-19

 
2014/1125-13

Förslag till revidering av riktlinjer för invandrarrådet
Ärendenr 2014/1125-13

Invandrarrådets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera riktlinjer för invandrarådet enligt 
bilaga. 

Sammanfattning av ärendet
Den 4/12 hade Invandrarrådet sitt sista möte under 2014. Rådet valde under 
mötet 4 ledamöter och 4 ersättare. En förening (Romanikvinnans rätt i 
samhället) har avsagt sig uppdraget eftersom de ju inte är en 
invandrarförening utan tillhör en av våra minoriteter. Rådet ersätter två 
föreningar som inte har varit aktiva de senaste tre åren med två nya 
föreningar. De som ersätts är Burmesiska föreningen som ersätts av Somaliska 
föreningen samt Iranska flyktingars riksorganisation som ersätts av 
Afghanska föreningen. 

Till ordinarie ledamöter föreslås
Finska föreningen 
Rysk Svenska föreningen Sputnik
Thailändska föreningen
Somaliska föreningen

Till ersättare föreslås 
Rysk svensk kulturcentrum
Afganska föreningen
Islamiska föreningen
Islam Ahmadiyya Samfund Luleå

Invandrarrådet föreslår även bl.a. ändra ”invandrarservice” till avdelningens 
rätta namn, som den heter idag ”Integrationsavdelningen”. Övriga föreslagna 
förändringar framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag
Invandrarådets stadgar 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Invandrarrådet, Tillväxtkontoret Ärendenr
Magnus Johansson 2015-01-19

 
2014/1125-13

Magnus Johansson 
Avdelningschef Integrationsavdelningen 

Beslutet skickas till
Magnus Johansson, arbetsmarknadsförvaltningen (Sekreterare 
Invandrarrådet) 
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LULEÅ KOMMUN  1 (2)
Kommunfullmäktige 2014/1125
 2015-01-20

Dokumenttyp
Riktlinjer

Dokumentnamn
Riktlinje, invandraråd

Fastställd
  

Giltighetstid
2018-12-31

Dokumentansvarig
Avd chef, 
integrationsavdelningen

Senast reviderad

2008-11-28 KS

Beslutsinstans

KF

Dokument gäller för

Invandrarådet 

Riktlinjer för invandrarrådet i Luleå kommun – förslag
Antagna av kommunfullmäktige 1992-03-30, § 71
Reviderad av kommunfullmäktige 2007-10-29, § 226
Reviderad av kommunfullmäktige 2008-11-24

Verksamhetsområden och målsättningar
Invandrarrådet ska verka för ökad jämlikhet, valfrihet och 
samverkansmöjlighet för invandrare och därvid dels. 
1. Följa utvecklingen i samhället och ta lämpliga initiativ inom ramen för 
kommunens kompetensområde dels
2. Lämna förslag till åtgärder som syftar till ökad jämlikhet, valfrihet och 
samverkansmöjligheter för invandrare. 

Härvid åligger det rådet särskilt att 
1.Följa verksamheten vid invandrarservice, integrationsavdelningen
2. Följa integrationsarbetet i kommunen och sprida allmän information inom 
området.
3. Bjuda in representanter för invandrarföreningarna till dialog en till två 
gånger per år.
4.Avge förslag till remissyttranden i ärenden som ligger inom rådets 
verksamhetsområde. 
5. I övrigt fullgöra de uppgifter som kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
lämnar rådet.

Sammansättning och sammanträden
Invandrarrådet består av 8 ledamöter och 8 ersättare varav 
kommunfullmäktige väljer 4 ledamöter jämte 4 ersätare, 
invandrarorganisationerna i kommunen utser 4 ledamöter jämte 4 ersättare. 

(Ledamöter: en representant för vardera Rysk-Svenska föreningen Sputnik, 
Finska föreningen, Burmesiska föreningen, Romanikvinnans rätt i samhället.)

(Ledamöter: en representant för varderar Finska föreningen, Rysk Svenska 
föreningen Sputnik, Thailändska föreningen, Somaliska föreningen.

(Ersättare: en representant för vardera Thailändska föreningen, Rysk- Svensk 
kulturcentrum, Islamiska föreningen, Iranska flyktingars riksorganisation.)
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (2)
Kommunstyrelsen

(Ersättare: en representant för vardera Rysk Svensk kulturcentrum, Afganska 
föreningen, Islamiska föreningen, Islam Ahmadiyya Samfund Luleå)

Representanter för LO respektive TCO adjungeras till rådet. 
Är ledamot hindrad att närvara vid sammanträdet eller del därav ska rådets 
sekreterare underrättas i så god tid att till tjänstgöring i ledamots ställe 
inkalla vederbörande ersättare. Icke tjänstgörande ersättare i rådet äger rätt 
att deltaga i överläggning men ej i beslut.

Föredragande i ärenden är normalt sekreteraren. Dock må ordförande i visst 
ärende överlämna föredragningen till annan eller själv ombesörja densamma.

Beredning och arbetsformer
Rådets ordförande ska ansvara för beredningen av ärenden och därvid låta 
verkställa erforderliga remisser till berörda nämnder och styrelse eller 
vederbörande tjänsteman. 

Som rådets sekreterare fungerar avdelningschefen för invandrarservice, 
integrationsavdelningen. 

Särskilda bestämmelser
Invandrarrådet skall vid fullgörande av sina uppgifter samarbeta med 
kommunens nämnder, beredningar, delegationer och styrelser och 
myndigheter och enskilda föreningar och organisationer med verksamhet 
som berör invandrare. 

Invandrarrådet äger från kommunens nämnder, beredningar samt 
tjänstemän inhämta de upplysningar som är erforderliga för att rådet skall 
kunna fullgöra sina åligganden. 

Rådets arbete resulterar i rekommendationer i form av rapporter och förslag 
som syftar till olika åtgärder för att öka jämställdheten och valfriheten för 
invandrare och samverkan mellan invandrare och svenskar. 

Det åligger rådet att årligen till kommunfullmäktiga inge berättelse över 
verksameten föregående år.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Tillväxtkontoret, Ärendenr
Maria Bergman 2014-12-09

 
2014/1126-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
Genovate EU RP7-projekt
Ärendenr 2014/1126-14

Tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anslå maximalt 200 tkr till projektet Genovate EU RP7-projekt 2015-
2016,

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

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projektet syftar till att öka teknikintresset hos kvinnor och unga kvinnor. 
Luleå tekniska universitet, LTU är projektledare och Centrum för 
distansöverbryggande Teknik (CDT) och Arbetsvetenskap är projektledare. 
Projektledningen har särskild samverkan med två andra organisationer inom 
universitetet; LTU Karriär samt Institutionen för system- och rymdteknik. 
Målgruppen är universitetets forskare, lärare, studenter, Teknikens hus samt 
IT-företag i Luleå. 

Projektet verkar för en ökad genusmedvetenhet och en ökad medvetenhet om 
nyttan av jämställdhetsintegrering inom området teknik och IT. Under 
projektets senare år kommer det att vara mer fokus på implementering och 
vidareutveckling av verktyg och metoder. Projektet sträcker sig från 2013-
2016. Det är för projektets två sista år 2015-2016 som medel söks från Luleå 
kommun.

Luleå tekniska universitet ansöker om 600 tkr från Luleå kommun (67 145 
EUR). Den totala projektbudgeten uppgår till 514 300 EUR, övrig finansiering 
förutsätt ske från EU (360 010 EUR), LTU (77 145 EUR), Länsstyrelsen (10 000 
EUR).

Tillväxtkontoret menar att insatserna är prioriterade och skapar förutsättning 
för ökad attraktivitet och kompetensförsörjning. Luleå kommun har en 
samverkan med LTU Karriär inom bl a sommarjobbsprojekt för 
gymnasieelever och det vore vällovligt med en jämnare könsfördelning inom 
detta område.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Tillväxtkontoret, Ärendenr
Maria Bergman 2014-12-09

 
2014/1126-14

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Paula.Wennberg@ltu.se
Centrum för distansöverbryggande teknik
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
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2014-12-05

Centrum för distansöverbryggande teknik
Luleå tekniska universitet
971 87  Luleå,   SVERIGE

Tel.: +46 (0)920 491000
Fax: +46 (0)920 492801
URL: http://www. ltu.se/cdt Sida: 1 (2)

Ansökan om medfinansiering till Genovate EU RP7-projekt

Projekttid
Medfinansieringsansökan (600 000 SEK) till Luleå kommun avser perioden 2015-01-01—2016-
12-31 (Genovate pågår 2013-01-01—2016-12-31). 

Projektorganisation
Denna ansökan är en kortare sammanfattning av den svenska delen av Genovate-projektet.  
Centrum för Distans-överbryggande Teknik (CDT) i samarbete med Arbetsvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet (LTU) utgör den svenska parten i ett konsortium bestående av sju 
universitet i Storbritannien, Irland, Sverige, Turkiet, Italien, Slovakien och Spanien. Koordinator 
för Genovate-projektet, som delfinansieras av EU RP7 Vetenskap i Samhället (Science in 
Society), är Uduak Archibong vid universitetet i Bradford, Storbritannien. Den nationella 
koordinatorn i Sverige är Paula Wennberg, LTU-CDT. 

Bakgrund
Vetenskap i samhället (Science in Society) har som mål att på olika sätt bygga broar mellan 
forskare och det omgivna samhället samt att stärka potential och vidga vyer när det gäller 
jämställdhet och mångfald inom forsknings- och samarbetsområdet.
LTU:s utbildningar inom IT och flera teknikområden har få kvinnliga studenter och lärare. 
Andelen kvinnliga professorer vid LTU är under både det nationella genomsnittet och EU-
genomsnittet. Den demografiska utmaningen i norra Sverige är obalansen i sammansättningen 
mellan kvinnor och män. Alla kommuner i länet har brist på unga kvinnor. Den vanligaste 
orsaken till att unga kvinnor flyttar är möjligheter till utbildning och/eller jobb. LTU har en vilja 
och ambition att bidra till en attraktiv kommun och region för både kvinnor och män. Vidare 
vill LTU höja universitetets förmåga att attrahera kvinnor och unga kvinnor till teknik- och IT-
utbildningar samt bidra till att företag ska finnas kvar och nya företag bildas i kommunen och 
regionen. 

Syfte/Mål
Genovate-projektets mål är ökad jämställdhet i de deltagande organisationerna utifrån lokala 
förutsättningar. LTU fokuserar på ökad jämställdhet inom teknik och IT på alla nivåer eftersom 
andelen kvinnor är så låg som 20% inom IT-branschen (akademi och industri).

Målgrupp
Forskare, lärare, studenter, elever i samarbete med både interna och externa aktörer, bland 
andra LTU-Karriär, Teknikens Hus, Institutionen för system- och rymdteknik (SRT), IT-företag.

Aktiviteter/genomförande
Arbetet i Genovate-projektet är organiserat i åtta arbetspaket. Arbetspaketen strävar efter 
ökad förståelse för jämställdhet på arbetsplatser, innovationssystem och forskning. Projektet 
ska utveckla och sprida verktyg och metoder samt skapa offentlig debatt. Kunskapsutbyte 
mellan projektparter, målgrupper och intressenter är en viktig del av projektet.
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2014-12-05

Centrum för distansöverbryggande teknik
Luleå tekniska universitet
971 87  Luleå,   SVERIGE

Tel.: +46 (0)920 491000
Fax: +46 (0)920 492801
URL: http://www. ltu.se/cdt Sida: 2 (2)

Bristen på kvinnor inom teknik och IT är i projektfokus på LTU och CDT vilket innebär att vi 
arbetar på bred front för att öka teknikintresset hos kvinnor och unga kvinnor.  När det gäller 
att nå yngre kvinnor har vi bland annat initierat ett samarbete med LTU-Karriär, Teknikens Hus 
och Institutionen för system- och rymdteknik (SRT) som ska intensifieras från och med 2015. 
LTU-Karriär har flera satsningar inom området, t ex sommarjobbsprojektet för gymnasieelever 
där projektet kan göra skillnad. Ett annat spår är att öka samarbetet med Teknikens Hus, nästa 
år planerar Teknikens Hus karriärtema på ForskarFredag. Ett till viktigt område är att öka 
medvetenhet hos lärare och utbildningsansvariga på Institutionen för system- och rymdteknik i 
syfte att göra utbildning och kurser inom teknik och IT mer attraktiva för kvinnor och unga 
kvinnor. Vidare ordnar projektet workshops i ämnet samt vidareutvecklar verktyg och metoder 
för praktisk jämställdhetsintegrering samt sprider kunskap och projektresultat.

Resultat
Projektet förväntas resultera i ökad genusmedvetenhet hos aktörer och nyckelpersoner vid 
universitetet och medverkande aktörer samt ökad medvetenhet om nyttan av 
jämställdhetsintegrering inom teknik och IT. Vidareutveckling av processer, arbetssätt och 
förmåga att skapa mer jämställd arbets- och utbildningsmiljö. Projektet kommer också att 
bidra till mer jämställd kommunikation och kompetensförsörjningsprocesser vid LTU och 
medverkande organisationer. På sikt förväntas projektet öka andelen kvinnor inom teknik och 
IT och bidra till en mer attraktiv och hållbar kommun och region.

Budget (LTU:s projektbudget)
Vi söker 600 000 SEK (67 145 EUR) som medfinansiering under två år (2015-01-01—2016-12-
31). LTU:s totala budget är 514 300 EUR (total Genovate-budget 3 185 140 EUR).

Kostnader EUR 2013 2014 2015 2016 Total
Egen personal 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000
Extern tjänster (work-
shopledare/tryck och layout) 3 625,00 3 625,00   3 625,00 3 625,00 14 500
Övriga kostnader
(workshops, material, resor)14 125,00 14 125,00 14 125,00 14 125,00 56 500
Indirekta kostnader 20 825,00 20 825,00 20 825,00 20 825,00 83 300
Totala bokförda kostnader EUR  514 300

Finansiering EUR
EU FP7 90 002,50 90 002,50 90 002,50 90 002,50 360 010
LTU 19 286,25 19 286,25 19 286,25 19 286,25 77 145
LST Norrbotten 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 10 000
Sökt medfinansiering Luleå Kommun 33 572,50 33 572,50 67 145
Total finansiering EUR 514 300
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, Kansliet Ärendenr
Gunilla Lundin 2015-01-05

 
2014/906-00

Förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning
Ärendenr 2014/906-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa delegationsordning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade ´2014-12-15 § 276 att anta nytt reglementen för 
kommunstyrelsen. Detta som en konsekvens av ny nämndsorganisation för en 
förbättrad samhällsbyggnadsprocess. 

En arbetsgrupp inrättades bestående av chefen för tekniska förvaltningen, 
chefen för stadsbyggnadskontoret och chefen för miljökontoret med 
kanslichefen som sammankallande.

Arbetsgruppen har utarbetat förslag till delegationsordningar. Förslaget till ny 
delegationsordning innehåller fotnötter med kommentarer till ändringar 
jämfört med nuvarande dokument.

De ärenden som tidigare delegerats till plan- och tillväxtutskottet har tillförts 
arbetsutskottets beslutanderätt.  Övriga förändringar framgår av bilagan 
”Kommunstyrelsens delegationsordning – förslag” i form av fotnötter.

Delegationsordningen kommer, på samma sätt som reglementet, att vara 
föremål för ny översyn under innevarande år.

 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Kontorschefer och förvaltningschefer
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, 
Tillväxtkontoret

Ärendenr
Sofia Riström 2015-01-20

 
2015/91-00

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är 
intresserade av att utveckla medborgardialogen
Ärendenr 2015/91-00

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder kommuner, landsting och 
regioner att delta i ett nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att 
utveckla medborgardialogen för att stärka demokratin, öka effektiviteten i 
verksamheten och för att utveckla ett hållbart samhälle. Varje organisation har 
möjlighet att delta med två personer. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan och mer information om nätverket, bilaga
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ärendenr
Ewa Andersson Hjälte 2015-01-14

 
2015/33-253

Fastighetsförsäljning till SMEBAB Tenn AB, del av 
fastigheten Porsön 1:3, i Luleå kommun
Ärendenr 2015/33-253

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
1. Försälja ett område av fastigheten Porsön 1:3 till SMEBAB Tenn AB i 
enlighet med villkoren nedan
2. Uppdra till stadsbyggnadschefen att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vattenfall har gett Skanska genom deras dotterbolag SMEBAB Tenn AB i 
uppdrag att bygga ett nytt kontor i Luleå. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
föreslagit en lämplig tomt inom Porsögården, intill Luleå Science Park, som 
SMEBAB Tenn AB nu vill förvärva. Kontoret ska byggas med en bruttoarea på 
ca 6200 kvm. Bygget ska påbörjas under våren 2015 och kontorshuset 
beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2016. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att SMEBAB Tenn AB får förvärva det 
aktuella markområdet enligt gällande markpristaxa, i storleksordningen 2,3 
mkr, med villkor om att byggnationen på området påbörjas i väsentlig 
omfattning senast 2015-12-31. Området överlåtes i befintligt skick. Övriga 
villkor ska vara att SMEBAB Tenn AB betalar kostnader för lagfart, bygglov, 
va-anslutning, el, fjärrvärme mm enligt gällande taxor. Kommunen svarar för 
fastighetsbildningskostnader.

Beslutsunderlag
Karta med område som ska överlåtas

Ewa Andersson Hjälte 

Beslutet skickas till
SMEBAB Tenn AB, Skanska Sverige AB, att Mats Engvall, Warfvinges väg 25, 
112 74 Stockholm
Stadsbyggnadsförvaltningen
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