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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-10-11

 
2017/1271-1.2.3.1

Sofia Riström

Information om hur unga upplever Luleå som stad 
Ärendenr 2017/1271-1.2.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret presenterar undersökning om hur unga vuxna i 
åldern 18-35 år uppfattar Luleå som stad att leva och bo i. 

Beslutsunderlag
 Rapport om hur unga vuxna upplever Luleå
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Inflyttade och utflyttade om 
Luleå kommun 
Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler

26 september 2017
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Bostäder och tillgången till arbeten utmaningar för Luleå

• Trygghet, tillgången till arbetstillfällen, kommunikationer och öppenhet anses vara de 
viktigaste aspekterna för att en bostadsort skall vara attraktiv.

• Det som flest instämmer stämmer väl överens med Luleå är närhet till naturen, trygghet, bra 
universitet och stort utbud av idrott. 

• Två påståenden sticker ut gällande hur man värderar något generellt och hur man värderar 
Luleå. Dessa är ”lätt att få bostad” och ”lätt att hitta intressanta jobb”,   83 procent anser att 
”lätt att hitta intressanta jobb” är viktigt, men enbart 23 procent instämmer i att det är något 
som stämmer bra in på Luleå, en skillnad på 60 procentenheter. 63 procent anser att det är 
viktigt att lätt få bostad, men enbart 13 procent anser att det stämmer in bra på Luleå, en 
skillnad på 50 procentenheter.

• Generellt så har inflyttare något mer positiv bild av Luleå än utflyttare. Inflyttare uppger också 
att det är mer sannolikt att de bor i Luleå om 10 år (50 procent uppger ganska eller mycket 
sannolikt jämfört med 30 procent för utflyttare).

Huvudsakliga resultat Metod och syfte

Intervjuperiod

7 –18 september 2017

Undersökning med nyligen (sedan 2014) 
inflyttade eller, utflyttade, individer till 
Luleå kommun i åldern 18-35år.   

Totalt genomfördes 423 intervjuer, var 
av 211 med inflyttare och 212 med 
utflyttare.
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Huvudsakliga resultat
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55%
43%

54%
40%

33%
31%
31%

20%
27%
27%

20%
25%

10%
16%

13%
9%

4%

33%
40%

28%
39%

42%
32%
32%

42%
30%

24%
30%

25%
37%

29%
29%

24%
18%

9%
11%
13%

16%
20%

26%
22%

28%
17%

18%
29%

25%
34%

30%
37%

33%
38%

3%
3%
3%
4%
3%

8%
11%

8%
11%

14%
16%

13%
14%

16%
15%

24%
30%

2%
2%
1%

1%
3%

4%
2%

12%
13%

6%
11%

4%
8%

5%
10%
10%

3%
3%

Det är tryggt där jag bor

Platsen präglas av jämställdhet 
och öppenhet

En känsla av att platsen 
utvecklas positivt 
Nära till naturen 

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag 
bor 

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

100%50%%

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt Vet ej

Trygghet, arbete och öppenhet är det viktigaste vid valet av bostadsort
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

88%
83%
82%
79%
75%
63%
63%
62%
57%
51%
50%
50%
47%
45%
42%
33%
22%

Andelen 5+4

Bas: Samtliga n=423
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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Nära till naturen och trygghet är det som flest anser stämmer med Luleå
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

83%
77%
73%
65%
62%
61%
59%
53%
46%
43%
38%
36%
36%
34%
25%
23%
13%

Andelen 5+4

Bas: Samtliga n=423
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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Att hitta jobb och bostad har stora negativa balansmått

77
23

59
61
62

13
83

53
34

25
36

73
46

65
43

36
38

88
83
82

79
75

63
63
62

57
51
50
50

47
45

42
33

22

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Lätt att få bostad
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg 
Nära till släkt och vänner

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud
Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-11%
-60%

-29%

-18%
-13%
-50%
20%
-9%

-23%

-26%
-14%
23%
-1%

20%

1%

3%

16%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: Samtliga n=423
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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Balansmått - Utflyttare

73
22

62
58

65
83

50
12

33
33

23
78

38
66

37
34
35

87
85

82
81

77
64
63

61
55
54

49
47
47

45
40

31
25

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Lätt att få bostad

Bra grund- och gymnasieskola
Nära till släkt och vänner

Bra barnomsorg 
Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor 
Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud
Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-14%
-63%

-20%

-23%
-12%
19%
-13%
-49%
-22%

-21%
-26%
31%
-9%

21%

-3%

3%

10%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått
Utflyttare 

Bas: Utflyttaren n=212
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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Balansmått - Inflyttare

82
57

25
63

58
13

82
56

36
28

68
63

53
40

50
38

42

88
84
83

76
74

64
63

60
60

54
53

46
46
45
45

35
19

Det är tryggt där jag bor
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Lätt att få bostad
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg 
Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott
Nära till allt på den plats där jag bor 

Nära till släkt och vänner
Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud
Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-6%
-27%

-58%

-13%
-16%
-51%
19%
-4%

-24%

-26%
15%
17%
7%

-5%

5%

3%

23%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått
Inflyttare

Bas: Inflyttare n=211
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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Små skillnader i hur utflyttade och inflyttade ser på vad som är viktigt
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

19

35

45

45

46

46

53

54

60

60

63

64

74

76

83

84

88

25

31

54

40

45

47

47

49

63

55

64

61

77

81

85

82

87

Stort utbud av shopping
Stort kulturutbud

Nära till släkt och vänner
Bra restaurangutbud

Stort utbud av idrott
Nära till allt på den plats där jag bor 

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Bra barnomsorg 
Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola
Nära till naturen 

Lätt att få bostad
En känsla av att platsen utvecklas 

positivt 

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Lätt att hitta intressanta jobb
Platsen präglas av jämställdhet och 

öppenhet

Det är tryggt där jag bor

100500

Inflyttade Utflyttade

Bas: inflyttade n=211, utflyttade n=212

Grafen visar andelen som uppgett 4 eller 5
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Inflyttade till Luleå har generellt en mer positivt syn på Luleå
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

Bas: inflyttade n=211, utflyttade n=212

13

25

28

40

36

38

42

50

53

56

63

57

58

63

82

68

82

12

22

23

33

33

34

35

37

38

50

58

62

65

66

73

78

83

Lätt att få bostad
Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg 
Nära till släkt och vänner

Bra grund- och gymnasieskola
Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping
Bra restaurangutbud

Nära till allt på den plats där jag bor 
Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas 
positivt 

Stort utbud av idrott
Det är tryggt där jag bor

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Nära till naturen 

100500

Inflyttade UtflyttadeGrafen visar andelen som uppgett 4 eller 5
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Inflyttare ser det som mer sannolikt att de bor i Luleå om 10 år
Hur sannolikt skulle du säga att det att du bor i Luleå om 10 år?

Bas: Inflyttade n=211, utflyttade n=212, man n=241, kvinna n=182, barn=61, har inga barn n=362, ålder 18-24 n=172, ålder 25-29, n=176, ålder 30-34 n=75, 
studerar n=160, studerar ej n=263 

Mycket + ganska troligt

30%

50%

38%

42%

55%

37%
34%

43%

44%

37%

42%
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Nära till naturen, trygghet och utbildning är det som flest anser stämmer
På vilket sätt skulle du helst få information om vad som händer i Luleå?

Bas: Inflyttade n=211, utflyttade n=212

2

18

3

15

18

19

52

8

21

5

9

14

23

42

Osäker/ Vet ej

Annat

Radio

Reklamblad till hemmet

Lokaltidningar

Epost

Sociala medier

6050403020100

Inflyttade Utflyttade
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Respondenterna anser främst att bostadssituationen kan förbättras

Bas: Samtliga n=423

Vad borde enligt dig utvecklas i Luleå för att orten ska bli mer attraktiv som bostadsort?

Kodad svarskategori Svarsand
el

Exempel på respondentsvar

Bostäder 39%
”Lösa boendefrågan, det är jättesvårt att få tag i lägenhet..”
”Fler bostäder är det viktigaste. Humana priser för hyres och bostadsrätter.”
”Svårt att få hyresrätt och svårt att få tag i bostadsrätter. Villor är väldigt dyra.”

Kommunikationer/transporter 18%
”Bättre busskommunikation för studenter.”
”Kommunaltrafiken och mellan Luleå, Älvsbyn, Piteå, och Boden..”
”Förbättrade tåg och bussförbindelser pga av långa avstånd”
”Kommunikationer till Arlanda och Stockholm. Bussförbindelser borde vara bättre om man saknar bil när man 
ska ta sig ut till naturen exempelvis.”

Jobb/sysselsättning 16%
”Intressanta arbetstillfällen.”
”Fler högteknologiska jobb..”
”Mer jobb inom civilingenjörsbranschen.”

Kultur 11%
”Större kulturutbud.”
”Fortsätta utveckla kulturutbud och innerstad.” 
”Utvidgat stöd för kulturlivet.”

Restaurang/uteliv/shopping 11%
”Mer utbud av nöjesställen och nattklubbar”
”Nöjesutbud, restaurangutbud och arbetstillfällen. Satsa mer på parker, promenadvägar.”
”Mer tillgänglighet till affärer och restauranger, öppet på kvällstid!”

Fritidsaktiviteter/idrott 7%
”Mer aktiviteter för unga som inte kostar allt för mycket.”
”Fler fritidsaktiviteter, bättre kulturutbud”
”Fler idrottsanläggningar.”
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14 Bas: Inflyttade n=211, utflyttade n=212

9%

15%

1%

3%

3%

2%

5%

7%

12%

12%

15%

18%

40%

9%

16%

2%

2%

2%

4%

7%

6%

9%

10%

18%

17%

37%

Vet ej

Annat

Växa/bli större

Studenter

Mer satsning på universitetet

Företagsklimat/näringsliv

Satsa på innerstaden/centrum/få ihop 
staden

Fritidsaktiviteter/idrott

Kultur

Resturang/uteliv/shopping

Jobb/sysselsättning

Kommunikationer/transporter

Bostäder

60%40%20%0%

Inflyttade Utflyttade

Hur Luleå ska bli mer attraktivt: Nerbrytning utflyttade, inflyttade
Vad borde enligt dig utvecklas i Luleå för att orten ska bli mer attraktiv som bostadsort?
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Utflyttare/Inflyttare
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56%
46%

55%
40%

36%
32%

18%
28%

24%
20%
20%

25%
8%

15%
15%

8%
4%

31%
39%

27%
41%

41%
32%

45%
33%

31%
34%

29%
22%

39%
30%

25%
23%

21%

10%
10%

13%
13%

17%
22%
25%

27%
16%

26%
16%

23%
33%

31%
41%

33%
37%

2%
3%
2%

5%
4%

11%
9%
8%

16%
15%

17%
15%

15%
14%

13%
25%
28%

1%
2%

1%
1%

3%
3%

3%
12%

5%
14%

14%
4%

9%
7%

10%
9%

2%

Det är tryggt där jag bor

Platsen präglas av jämställdhet 
och öppenhet

En känsla av att platsen 
utvecklas positivt 

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg 

Nära till allt på den plats där jag 
bor 

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

100%50%%

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt Vet ej

Viktigt i valet av bostadsort: Utflyttare
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

87%
85%
82%
81%
77%
64%
63%
61%
55%
54%
49%
47%
47%
45%
40%
31%
25%

Andelen 5+4Utflyttare

Bas: Utflyttare n=212
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

19



17

Instämmandegrad om Luleå: Utflyttare
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

83%
78%
73%
66%
65%
62%
58%
50%
38%
37%
35%
34%
33%
33%
23%
22%
12%

Andelen 5+4

Utflyttare

Bas: Utflyttare n=212
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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Viktigt i valet av bostadsort: Inflyttare
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

88%
84%
83%
76%
74%
64%
63%
60%
60%
54%
53%
46%
46%
45%
45%
35%
19%

Andelen 5+4Inflyttare

Bas: inflyttare n=212
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet
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46%
40%

29%
20%

24%
14%
14%

18%
17%

14%
11%

22%
6%
10%
9%
9%

3%

36%
42%

39%
43%

39%
44%
43%

38%
36%

36%
31%

18%
32%
26%

19%
16%

10%

13%
13%

24%
26%

24%
29%
31%

31%
29%

32%
42%

17%
38%

25%
22%

40%
21%

3%

4%
6%
10%
8%
6%
8%

14%
14%

13%
14%

15%
1%

3%
20%

35%

1%

1%
2%

1%

2%
1%
2%

27%
2%

2%
28%

4%

1%
2%

7%
37%

46%
13%

Nära till naturen 

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet 

Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av shopping

Stort kulturutbud

Bra barnomsorg 

Lätt att få bostad

100%50%%

5 Stämmer mycket väl med din bild av Luleå 4 3 2 1 Stämmer inte alls med din bild av Luleå Vet ej

Instämmandegrad om Luleå: Inflyttare
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

82%
82%
68%
63%
63%
58%
57%
56%
53%
50%
42%
40%
38%
36%
28%
25%
13%

Andelen 5+4

Inflyttare

Bas: Inflyttare n=212
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

22



20

Kön, ålder, studenter, föräldrar

23
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Viktigt vid valet av bostadsort: Kön
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

27

40

40

46

50

53

59

59

61

64

64

71

78

82

87

89

90

19

27

44

46

50

43

46

56

41

63

60

57

73

77

82

88

77

Stort utbud av shopping
Stort kulturutbud

Bra restaurangutbud
Stort utbud av idrott

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor 
Bra barnomsorg 

Bra grund- och gymnasieskola
Nära till släkt och vänner

Lätt att få bostad
Stort utbud av fritidsaktiviteter

Nära till naturen 
En känsla av att platsen utvecklas 

positivt 

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Lätt att hitta intressanta jobb
Det är tryggt där jag bor

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet

100500

Kvinnor Män

Bas: Män n=241, Kvinna n=182

Grafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

24
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Värdering Luleå: Kön
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

11

22

31

32

35

39

46

48

49

49

53

54

58

60

66

75

82

14

25

21

36

37

38

29

40

56

44

64

65

63

84

64

79

83

Lätt att få bostad
Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg 
Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud
Stort utbud av shopping

Nära till släkt och vänner
Bra restaurangutbud

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Nära till allt på den plats där jag bor 
Platsen präglas av jämställdhet och 

öppenhet

Goda kommunikationer till och från 
platsen

En känsla av att platsen utvecklas 
positivt 

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott
Det är tryggt där jag bor

Nära till naturen 

100500

Kvinnor MänGrafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

Bas: Män n=241, Kvinna n=182 25
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Balansmått: Män

79
25

65
64
63

14
56

83
36

84
64

21
40

44
29

37
38

88
82

77
77

73
63

60
57
56

50
46
46

44
43

41
27

19

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer till och från platsen
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Lätt att få bostad

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Nära till naturen 

Bra grund- och gymnasieskola
Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott
Bra barnomsorg 

Bra restaurangutbud
Nära till allt på den plats där jag bor 

Nära till släkt och vänner
Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-9%
-57%

-12%

-13%
-10%
-49%
-4%
26%
-20%

34%
18%
-25%
-4%

1%

-12%

10%

19%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: Män n=241
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

Män

26
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Balansmått: Kvinnor

53
75

22
54

58
82

11
49

46
31
32

49
60

66
35

48
39

90
89

87
82

78
71

64
64

61
59
59

53
50

46
40
40

27

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet
Det är tryggt där jag bor

Lätt att hitta intressanta jobb
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Nära till naturen 

Lätt att få bostad
Stort utbud av fritidsaktiviteter

Nära till släkt och vänner
Bra barnomsorg 

Bra grund- och gymnasieskola
Nära till allt på den plats där jag bor 

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Stort utbud av idrott

Stort kulturutbud
Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-37%
-14%

-65%

-28%
-20%
11%
-53%
-15%
-15%

-28%
-27%
-4%
10%

20%

-5%

8%

12%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: kvinnor n=182
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

Kvinnor

27
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Viktigt vid valet av bostadsort: Ålder
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

13

43

60

37

40

46

62

80

73

63

36

62

69

73

81

87

81

23

35

53

43

47

46

46

64

61

52

43

56

75

80

86

79

88

25

27

41

43

47

48

52

55

57

61

65

69

77

81

83

85

91

Stort utbud av shopping
Stort kulturutbud

Nära till släkt och vänner
Bra restaurangutbud

Stort utbud av idrott
Nära till allt på den plats där jag bor 

Bra barnomsorg 
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Bra grund- och gymnasieskola

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Lätt att få bostad
En känsla av att platsen utvecklas 

positivt 

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Lätt att hitta intressanta jobb
Platsen präglas av jämställdhet och 

öppenhet

Det är tryggt där jag bor

100500

30-34 25-29 18-24

Bas: 18-24 år n=172, 25-29 år n=176, 30-34 år n=75

Grafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

28
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Värdering Luleå: Åldersgrupper
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

13

26

29

40

37

36

54

50

52

59

59

68

71

57

67

73

84

12

22

24

38

29

32

28

39

43

50

65

54

64

56

71

78

86

14

22

25

33

39

40

42

45

46

54

60

62

63

64

78

78

80

Lätt att få bostad
Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg 
Nära till släkt och vänner

Bra grund- och gymnasieskola
Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping
Bra restaurangutbud

Nära till allt på den plats där jag bor 
Stort utbud av fritidsaktiviteter

En känsla av att platsen utvecklas 
positivt 

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Stort utbud av idrott

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Det är tryggt där jag bor
Nära till naturen 

100500

30-34 25-29 18-24Grafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

Bas: 18-24 år n=172, 25-29 år n=176, 30-34 år n=75 29
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Balansmått: 18 – 24 år

78
64

22
62
60

14
78

39
54

80
25

46
63

45
33

40
42

85
83

81
77

69
65

61
57

55
52

48
47

43
41

27
25

Det är tryggt där jag bor
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Lätt att få bostad

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Bra grund- och gymnasieskola

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Nära till naturen 
Bra barnomsorg 

Nära till allt på den plats där jag bor 
Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Nära till släkt och vänner
Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-13%
-21%

-61%

-19%
-17%
-55%
13%
-22%
-3%

25%
-27%
-2%
-1%

16%

-8%

13%

17%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: 18-24 år n=172
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

18 – 24 år

30
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Balansmått: 25 – 29 år

78
22

54
56

65
86

50
12

38
29

64
24

43
71

39
32

28

88
86

80
79

75
64

61
56

53
52

47
46
46

43
43

35
23

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer till och från platsen
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner
Bra grund- och gymnasieskola

Stort utbud av idrott
Bra barnomsorg 

Nära till allt på den plats där jag bor 
Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Bra restaurangutbud
Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-10%
-64%

-26%

-23%
-10%
22%
-11%
-44%
-15%

-23%
17%
-22%
-3%

28%

-4%

-3%

5%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: 25-29 år n=176
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

25 – 29 år

31
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Balansmått: 30 – 34 år

57
26

73
84

59
68

59
37

13
29

40
52

36
71

50
67

54

87
81
81
80

73
73

69
63
62
62

60
46

43
40

37
36

13

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet
Lätt att hitta intressanta jobb

Det är tryggt där jag bor
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Bra grund- och gymnasieskola

Lätt att få bostad
Bra barnomsorg 

Nära till släkt och vänner
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort kulturutbud
Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-30%
-55%

-8%

4%
-14%
-5%

-10%
-26%
-49%

-33%
-20%
6%
-7%

31%

13%

31%

41%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: 30-34 år n=75
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

30 – 34 år

32
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Viktigt vid valet av bostadsort: Föräldrar
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

22

35

42

45

46

46

46

53

53

61

62

63

74

79

83

85

87

25

23

38

49

71

85

54

82

36

66

69

60

77

77

80

77

93

Stort utbud av shopping
Stort kulturutbud

Bra restaurangutbud
Stort utbud av idrott

Nära till släkt och vänner
Bra barnomsorg 

Nära till allt på den plats där jag bor 
Bra grund- och gymnasieskola

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Nära till naturen 

Lätt att få bostad
En känsla av att platsen utvecklas 

positivt 

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb
Det är tryggt där jag bor

100500

Har ej barn Har barn

Bas: Har barn n=61, Har ej barn n=362

Grafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

33
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Värdering Luleå: Föräldrar
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

12

23

23

33

34

35

36

41

44

51

58

59

62

65

75

77

84

15

28

41

40

49

41

53

59

55

63

69

57

61

67

64

74

81

Lätt att få bostad
Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg 
Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud
Nära till släkt och vänner
Stort utbud av shopping

Bra restaurangutbud
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Goda kommunikationer till och från 

platsen

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas 
positivt 

Stort utbud av idrott
Ett bra utbud av universitets- och 

högskoleutbildningar

Det är tryggt där jag bor
Nära till naturen 

100500

Har ej barn Har barnGrafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

Bas: Har barn n=61, Har ej barn n=362 34
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Balansmått: Har barn

74
41
40

57
28

69
61

41
81

63
15

55
67

59
64

53
49

85
82

80
77
77
77

71
69

66
60

54
49

38
36

25
23

Det är tryggt där jag bor
Bra barnomsorg 

Bra grund- och gymnasieskola
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb
Goda kommunikationer till och från platsen

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Nära till släkt och vänner

Nära till naturen 
Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Stort utbud av shopping

Stort kulturutbud

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-19%
-44%

-42%

-23%
-49%
-8%

-16%
-30%
12%

-3%
-45%
1%

18%

21%

28%

28%

26%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: Har barn n=61
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

Har barn

35
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Balansmått: Har ej barn

77
23

59
58

62
12

84
51

33
75

35
23

44
65

41
34
36

79
74

63
62
61

53
53

46
46
46
45

42
35

22

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar
Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg)

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Lätt att få bostad
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Bra grund- och gymnasieskola

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Nära till släkt och vänner

Bra barnomsorg 
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud
Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-10%
-62%

-24%

-21%
-12%
-51%
22%
-10%
-20%

22%
-11%
-23%
-2%

20%

-1%

-1%

14%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: Har ej barn n=362
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

Har ej barn
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Viktigt vid valet av bostadsort: Studenter
Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls 
viktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

24

34

41

45

47

48

53

55

58

60

65

67

74

76

82

86

86

18

31

67

37

43

45

44

46

56

66

57

57

78

82

85

80

91

Stort utbud av shopping
Stort kulturutbud

Ett bra utbud av universitets- och 
högskoleutbildningar

Bra restaurangutbud

Stort utbud av idrott
Nära till allt på den plats där jag bor 

Nära till släkt och vänner
Bra barnomsorg 

Bra grund- och gymnasieskola
Lätt att få bostad

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Nära till naturen 

En känsla av att platsen utvecklas 
positivt 

Goda kommunikationer till och från 
platsen

Platsen präglas av jämställdhet och 
öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb
Det är tryggt där jag bor

100500

Ej student StudentGrafen visar andelen som uppgett 4 eller 5

Bas: Student n=160, Ej student n=263 37
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Värdering Luleå: Studenter
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 
betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå

Bas: Student n=160, Ej student n=263

13

26

31

35

36

39

40

45

47

55

57

61

64

67

71

78

82

14

18

17

33

36

31

37

41

44

49

62

60

57

60

76

77

85

Lätt att få bostad
Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg 
Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud
Nära till släkt och vänner
Stort utbud av shopping

Bra restaurangutbud
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Platsen präglas av jämställdhet och 

öppenhet

Goda kommunikationer till och från 
platsen

En känsla av att platsen utvecklas 
positivt 

Stort utbud av idrott
Ett bra utbud av universitets- och 

högskoleutbildningar

Det är tryggt där jag bor
Nära till naturen 

100500

Ej Student StudentGrafen visar andelen som uppgett 4 eller 5
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Balansmått: Student

77
62
60

18
57

76
14

85
49

33
17

44
31

60
41

36
37

80
78

67
66

57
57
56

46
45
44
43

37
31

18

Det är tryggt där jag bor
Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar

Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg)
Lätt att hitta intressanta jobb

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Lätt att få bostad
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg 
Nära till allt på den plats där jag bor 

Nära till släkt och vänner
Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud
Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-14%
-23%

-22%

-62%
-21%
9%

-52%
-28%
-8%

-23%
-29%
-1%

-13%

17%

4%

5%

19%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: Student n=160
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

Student

39



37

Balansmått: Ej student

78
26

57
61

64
82

55
13

35
31

39
47

67
45

71
36

40

76
74

67
65

60
58

55
53

48
47
45

41
34

24

Det är tryggt där jag bor
Lätt att hitta intressanta jobb

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar
Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg)

En känsla av att platsen utvecklas positivt 
Nära till naturen 

Stort utbud av fritidsaktiviteter
Lätt att få bostad

Bra grund- och gymnasieskola
Bra barnomsorg 

Nära till släkt och vänner
Nära till allt på den plats där jag bor 

Stort utbud av idrott
Bra restaurangutbud

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar
Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmande grad om Luleå 
(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 
(andel som svarat 4 eller 5)

-8%
-60%

-25%

-15%
-10%
15%
-10%
-47%
-23%

-24%
-14%
-1%
20%

0%

30%

2%

16%

Frågor: Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Samt 
Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med 
din bild av Luleå

Balansmått

Bas: Studerar ej n=263
*Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet för människor att vara som de själva önskar, är det fullständiga påståendet
*Goda kommunikationer till och från platsen (buss, tåg och flyg), är det fullständiga påståendet

Ej student
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunikationskontoret 2017-08-31

 
2017/1082-1.3.1.3

Karl-Henrik Dagman

Kommunikationskontorets yttrande om sponsringspolicy 
för Luleå kommunkoncern
Ärendenr 2017/1082-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen sponsringspolicy att gälla för 
Luleå kommunkoncern.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna  har genomfört en förstudie för att beskriva och hur 
kommunen och de kommunala bolagen arbetar med sponsring. Resultatet av 
förstudien var bland annat att det saknas en policy för sponsring samt att 
riktlinjerna var inaktuella. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram förslag på sponsringspolicy samt uppdatera riktlinjerna.

Kommunikationskontoret och ekonomikontoret har tagit fram förslag på 
sponsringspolicy som omfattar hela kommunkoncernen. Sponsringsriktlinjer 
för Luleå kommun har reviderats 2017-09-01 och godkänts av 
kommundirektören. 

Sponsringspolicyn är framtagen för hela kommunkoncernen och beskriver 
bland annat olika typer av sponsring samt avgränsningar. 

Beslutsunderlag
 Förslag till sponsringspolicy för Luleå kommunkoncern. 
 Sponsringsriktlinjer

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå

Beslutet skickas till
Alla förvaltningar och bolag
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Sponsringspolicy för Luleå kommunkoncern

1. Bakgrund 

Luleå är en attraktiv plats för boende, besökare, studenter och företag med 
ambitionen att ständigt förbättra förutsättningar för ett internationellt, nationellt 
och regionalt intresse. Genom att använda olika typer av marknadsföringsinsatser 
går det att ytterligare utveckla dessa intressen.   

Sponsring är en typ av marknadsföringsinsats som innebär ett ömsesidigt utbyte 
där finansiären för en motprestation hjälper den finansierade att utveckla sin 
verksamhet. Sponsring är ett sätt att synas i positiva sammanhang av olika slag för 
att stärka varumärket Luleå och varumärket Luleå kommun. 

Utgångspunkten för all sponsring är att ju större ekonomisk insats som övervägs, 
desto striktare bör kriterierna tillämpas. Kommunen får inte genom sponsring 
utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. Kommunen 
samarbetar endast med seriösa företag och organisationer som inte har 
skatteskulder och som följer god markandsföringssed och god etik. 

Sponsormottagaren ska på begäran kunna styrka att ovanstående grundläggande 
krav är uppfyllda. 

2. Syfte

Sammantaget handlar sponsring om att stärka varumärkena. Ambitionen är att 
Luleå ska kunna hävda sig i den nationella konkurrensen om kvalificerad 
arbetskraft, företag och besökare genom att: tillhandahålla goda förutsättningar för 
boende, företagande och besök. 

3. Olika typer av sponsring och avgränsning 

En sponsorinsats kan göras med koppling till ett evenemang, en idrottsaktivitet 
eller ett särskilt intresse. Utöver sponsring med direkt koppling till en 
motprestation finns bidragsformen vars syfte är att ge stöd åt sådana verksamheter 
och aktiviteter som kan öka mångfalden och/eller underlättar för fler att vara med 
och forma samhället. Till skillnad mot en sponsring får bidragsgivaren inte något 
direkt utbyte av sin insats.
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Kommunen får inte sponsra eller ta emot sponsorstöd från:
-politiska partier eller religiösa organisationer
-företag/organisationer som uppenbart skadar människor och/eller miljö
-företag som diskriminerar anställda och kunder eller anlitar barnarbetare 

Det är av yttersta vikt att all verksamhet och alla insatser som sker, följer 
kommunens styrande dokument.

Luleå kommuns sponsring ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan män 
och kvinnor. Sponsringen ska därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i 
samhället

3.1. Evenemangssponsring 
Ska ge arrangören en ökad möjlighet att utveckla och förbättra evenemanget samt 
att göra det tillgängligt/synliggjort för en större publik och ett större geografiskt 
område. Med ett större medialt intresse får Luleå en positiv exponering. Sponsring 
ska i första hand alltid rikta sig till de utpekade målgrupperna i 
varumärkesstrategin för platsvarumärket.  Det är en fördel om evenemangen har 
en längre varaktighet och gärna är återkommande.

3.2. Idrottssponsring 
Ska ge föreningen eller utövaren möjlighet att ännu bättre driva sin verksamhet 
och/eller genomföra sina insatser med ett ökat medialt intresse som följd. Med ett 
större medialt intresse kopplas Luleå ihop med elitresultat, idrottslig bredd och 
goda förebilder. 

3.3. Övrig sponsring
Andra aktiviteter än evenemang och idrott där Luleå exponeras på ett positivt sätt.
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••• Riktlinjer för Sponsring

Luleå kommun
Fastställt av Kommundirektören 

2017-09-01

45



2

Dokumenttyp  Dokumentnamn  Fastställd  Giltighetstid

Riktlinjer Riktlinjer för sponsring 2017-09-01 2022-09-01
  
Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Kommundirektör 2017-08-28 Kommundirektör Luleå kommun  
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Sponsringsriktlinjer för Luleå kommun
Avtal
Vid varje tillfälle där Luleå kommun medverkar i sponsring ska en muntlig 
överenskommelse träffas. Om sponsringen överstiger angivet belopp i bilaga 
1, ska ett skriftligt avtal upprättas mellan kommunen och sponsrande parter. 
Av överenskommelsen/avtalet ska framgå vilka åtaganden som sponsringen 
innebär för parterna.

Värdering
Det är viktigt att varje beslut om sponsring värderas. Detta kan ske genom att 
bedöma potentiell medieexponering och att rätt målgrupp nås. Kommunens/
platsens namn/logotyp ska alltid synliggöras på ett bra sätt.

1. Uppföljning av sponsring 

Uppföljning av avslutad sponsring, där avtal upprättats, ska alltid göras för 
att kunna bedöma om sponsringen lett till något resultat och för att kunna dra 
lärdom av tidigare erfarenheter. Uppföljning ska ske senast tre månader efter 
att sponsorinsatsen kan betraktas som avslutad. Den som är ansvarig för avtalet 
är också ansvarig för att uppföljningen genomförs.

2. Mottagande av sponsorstöd
Kommunen kan som motprestation vid sponsring upplåta utrymme för 
sponsorns logotyp eller motsvarande kännetecken. Exponeringen ska ske på 
ett diskret och opartiskt sätt och får inte uppfattas som ett ställningstagande 
för sponsorn eller dennes produkter. Detta gäller även vid mottagande av 
gåva, där ingen direkt motprestation krävs. Sponsring och gåvor får endast 
förekomma i begränsad omfattning och får inte komma i konflikt med 
kommunens regler och principer. Beslut att sponsorstöd ska mottas, fattas av 
nämnd eller förvaltningschef via delegation. 

3.  Kriterier för Evenemangssponsring
Ett övervägande att ekonomiskt engagera sig i evenemang kan ske under 
förutsättning att alla eller övervägande del av följande kriterier är uppfyllda.

• Evenemanget ökar kännedomen om Luleå i Sverige och/eller internationellt.

• Evenemanget befäster den bild av Luleå som vill visas upp.

• Evenemanget har en hög internationell, nationell eller regional status.
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• Evenemanget är långsiktigt utvecklingsbart.

• Evenemanget bidrar till att utveckla Luleå som boende, företags- och 
besöksstad.

• Evenemanget, om det är återkommande, kan visa på nytänkande och tydlig 
entreprenörsanda.

4. Kriterier för Idrottssponsring
• Elitlag där föreningen spelar i den högsta eller i den näst högsta serien inom 
sitt utövningsområde. 

• Elitlag där föreningen med ett eller flera lag i någon av de 
kvalifikationsnivåer som kan innebära t.ex. slutspel i högsta serien eller plats i 
högsta serien påföljande säsong. 

• Framgångsrik individuell idrottsutövare genom reklamavtal gäller samtliga 
individuella sporter. Prövas från fall till fall mot reklamvärdet.

Avtalsnivån avgörs av värdet på avtalade marknadsytor samt hur väl 
föreningen/individen bidrar till att stärka varumärket Luleå. Idrottssponsring 
ska betraktas som en kommunövergripande insats.

5. Kriterier för övrig sponsring
Det som bör styra besluten gällande övrig sponsring är den sponsrade 
aktivitetens

genomslagskraft. Nedan redovisas några exempel då övrig sponsring kan 
komma i fråga:

• Då kommunen ikläder sig rollen som värd för någon del i ett arrangemang

• Då en individ, organisation eller motsvarande agerar ambassadör på 
kommunens vägnar vid exempelvis utlandsbesök.

• Då kommunen vill öka sin attraktionskraft vid evenemang på annan ort.

• Då kommunen väljs som inspelningsort av större radio-, tv- eller 
filmproduktioner.

Då alla dessa fall är sällan förekommande och svåra att upprätta specifika 
riktlinjer för måste varje enskilt fall bedömas för sig. Generellt kan sägas att 
det bör ske efter noga övervägande och med en försiktighetsprincip.
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Bilaga 1 - Nivåer
Om sponsringen överstiger 10 000 kr ska ett skriftligt avtal upprättas mellan 
kommunen och sponsrade parter. Av överenskommelsen/avtalet ska framgå 
vilka åtaganden som sponsringen innebär för parterna. Beslut om sponsring 
fattas enligt följande (sammanräknat per objekt och år):

Nämndspecifik Kommunövergripande

Belopp (tkr) Beslutande instans Belopp (TKR) Beslutande instans

> 100 KS-AU/KS ≥ 200 KS-AU/KS

> 50-100 Nämnd 1-199 Kommundirektör

-50 Förvaltningschef

Kommundirektör/förvaltningschef äger rätt att delegera ansvaret. 
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-10-12

 
2017/1278-1.3.2.3

Sofia Riström

Information om revisionsrapport om misstänkt korruption 
på stadsbyggnadsförvaltningen
Ärendenr 2017/1278-1.3.2.3

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

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadschefen informerar om revisionsrapport om misstänkt 
korruption på stadsbyggnadsförvaltningen. 
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-10-23
Ärendenr 2016.1553-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Myndigheten för 
delaktighet
2017-09-27

Hid.nr. 2017.6495
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning - viktigt för ert arbete

Gröna städer
2017-09-26

Hid.nr. 2017.6498
Inbjudan till rikskonferensen Grön Stad 2017 den 14 
november

PWC
2017-10-05

Hid.nr. 2017.6725
Kommunal ekonomi för förtroendevalda, Stockholm 
20 november 2017

Region Kronoberg
2017-10-06

Hid.nr. 2017.6796
Utbildningsdag om värderingar och normer i 
migration och integration
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2017-10-13
 

2017/1270-1.3.3.2

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020
Ärendenr 2017/1270-1.3.3.2

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknads-

förvaltningens förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2018-2020”.
2. Förvaltningschefen ges delegation att inom arbetsmarknads-

förvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt 
kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknads-
politiska insatser samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor. 

Under planeringsperioden är kompetensförsörjningen en allt större utmaning 
och kommer att vara märkbar inom allt fler yrkesområden. Samtidigt finns det 
grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden exempelvis 
nyanlända, unga som inte fullföljt sin gymnasieutbildning och personer med 
funktionsnedsättningar. Regeringen har aviserat att fler enklare jobb bör 
skapas utifrån att arbetsgivare måste bli bättre på att forma arbetsuppgifterna 
för att matcha de arbetstagare som finns att tillgå. Nya yrkestitlar och 
funktioner måste tas fram som anpassas både till befintlig arbetskraft och till 
verksamheten. 

Arbetsmarknadsförvaltning kommer därför under planeringsperioden 
anpassa sin verksamhet till att omfatta insatser som ligger i linje med 
regeringens intentioner och den lokala arbetsmarknadens behov. 

Arbetsmarknadsinsatserna kommer under perioden att präglas av 
matchningsinsatser mot bristyrken och stöd i form av arbetsplatsförlagd 
handledning i syfte att hjälpa arbetsgivare att bredda sin rekryteringsbas till 
att omfatta målgrupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan och budget 2018-2020

Sven Lindahl
Tf Förvaltningschef
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2017-10-13
 

2017/1270-1.3.3.2

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret 
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KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(11) 
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KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 3(11) 

1 Styrkort och mätetal – Nämnder 

1.1 Uppdrag  

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska 
insatser samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av 
förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med 
arbetsmarknadens behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för 
en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen, genom exempelvis 
flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade 
utbildningar och coachning mot arbetslivet. 

På så sätt bidrar förvaltningen till Luleå Kommuns visionsarbete att stå för öppenhet och 
mångfald samt att ta sats för en ledande nordlig region. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver flertalet olika verksamheter och externt 
finansierade projekt som bidrar att inkludera människor i samhället och arbetslivet. En 
förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer. 

  

1.2 Verksamhet 

Kompetensförsörjningen blir en allt större utmaning för regionen och problematiken 
fortsätter att vara märkbar inom allt fler yrkesområden. Samtidigt finns det grupper som 
har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden exempelvis nyanlända, unga som inte fullföljt 
sin gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättningar. En särskilt utsatt grupp 
på arbetsmarknaden är nyanlända kvinnor med kort utbildning. Regeringen har aviserat att 
fler enklare jobb bör skapas utifrån att arbetsgivare måste bli bättre på att forma 
arbetsuppgifterna för att matcha de arbetstagare som finns att tillgå. Nya yrkestitlar och 
funktioner måste tas fram som anpassas både till befintlig arbetskraft och till verksamheten. 

Kommuntalet för nyanlända bedöms vara som högst 2017 och därefter successivt minska 
under planeringsperioden. Nivån kommer dock att ligga förhållandevis högt jämfört med 
tidigare år. Stora krav kommer ställas på kommunerna för att säkerställa att det finns 
resurser och bostäder för mottagandet. Antalet mottagna ensamkommande barn har 
kraftigt sjunkit sedan 2015 och därmed kommer behovet av boenden för dessa att minska. 

Regeringen har satt som mål att Sverige skall ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 och har 
inom ramen för det inför ett nytt kunskapslyft. Antalet studieplatser för vuxna ska öka, mer 
förmånligt studiestöd samt rätt till yrkesutbildningar för personer med särskilda behov. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltning måste därför anpassa sin verksamhet till att omfatta 
insatser som ligger i linje med regeringens intentioner och den lokala arbetsmarknadens 
behov för att tillgodose kompetensbehovet på kort och lång sikt. För att klara ovanstående 
utmaningar planerar KS-Arbetsmarknadsförvaltning att tillsammans med 
Arbetsförmedling, socialförvaltning, arbetsgivare och regionala aktörer utforma kortare 
yrkesutbildningar, flexibla och snabbare varianter av svenska för invandrare samt fortsatta 
satsningar på yrkeshögskoleutbildningar. Antalet studerande vid vuxenutbildningen 
överstiger i dag antalet studerande vid gymnasiet i Sverige och kommer därmed att fylla en 
viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsmarknadsinsatserna kommer under 2018 att präglas av matchningsinsatser mot 
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bristyrken och stöd i form av arbetsplatsförlagd handledning i syfte att hjälpa arbetsgivare 
att bredda sin rekryteringsbas till att omfatta målgrupper som idag står utanför 
arbetsmarknaden. 

Som ett viktigt stöd för att tillvarata människors tidigare kunskaper och färdigheter 
kommer validering och synliggörande av kompetens att prioriteras i verksamheten för en 
snabbare ingång till anställningsbarhet. 

En gemensam översyn har påbörjats tillsammans med Socialförvaltningen för att 
effektivisera processerna för de som söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. 
Effekten förväntas bli att fler personer med försörjningsstöd skall kunna matchas till arbete 
samt att tiden för bidragsberoende förkortas. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen skall genom såväl den ordinarie verksamheten som 
genom externfinansierade projekt hitta nya parter och modeller för att kombinera studier, 
språkträning och arbetsmarknadsinsatser. Detta blir ett tydligt prioriterat område för 
förvaltningen de närmaste åren utifrån att ta tillvara på den tillgängliga arbetskraften för att 
Luleå ska växa både för att behålla personerna samt att tillgodose arbetskraftsbehoven. 

Kompletterande uppdrag från Kommunfullmäktige 

Yteffektivisera kommunens lokalytor samt God arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen 

har omhändertagits genom egna nämndsmål. 

Kompetensförsörjning med utgångspunkt från verksamhetens behov 

För KS-Arbetsmarknadsförvaltning handlar arbetet med kompetensförsörjning  om det 
egna rekryteringsbehovet och kompetensutvecklingen i den egna verksamheten, men också 
kompetensförsörjningen i övriga kommunala förvaltningar och bolag indirekt via de 
åtgärder som förvaltningen gör för att matcha deltagare i arbete. 

Vuxenutbildningen har generellt svårigheter med att rekrytera behöriga lärare men 
framförallt lärare inom svenska som andraspråk. En annan yrkeskategori inom vilken 
kompetensbrist börjar visa sig är studie- och yrkesvägledare.  För visstidsanställda lärare 
inom utbildning i svenska för invandrare  ges sedan en tid möjlighet att utbilda sig under 
anställning, för att kunna få en tillsvidaretjänst.  Förutom aktiva rekryteringsinsatser 
kommer vi även att undersöka och pröva möjligheten att nyttja kompletterande 
yrkeskategorier inom områden med kompetensbrist. Inom arbetsmarknadsavdelningen 
görs en översyn av verksamheten för att anpassa den till nya förutsättningar bl a utifrån att 
fler personen med behov av försörjningsstöd ska matchas mot arbete i samverkan med 
socialförvaltningen. Förändrade uppgifter kan internt innebära behov av 
kompetensutveckling som förvaltningen inte ser i dag. 

Förvaltningen ska via olika åtgärder såsom Jobbsteget och extratjänster bidra till 
kompetensutveckling hos de personer som deltar i åtgärder och på det sättet bidra till 
framtida kompetensförsörjning inom kommunens olika förvaltningar. 

Använd digitaliseringens möjligheter 

Digitalisering ger möjligheter att öka verksamhetens prestationsförmåga. I dagsläget finns 
ett antal e-tjänster inom förvaltningen främst inom utbildningsområdet. Distansteknik 
används vid studier exempelvis inom Svenska för invandrare för att kunna erbjuda en mer 
flexibel utbildning. En heltäckande analys av digitaliseringsmöjligheter på förvaltningsnivå 
ska göras under året och kunskaper inom digitaliseringens möjligheter ska utvecklas hos 
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anställda. Analysen ska utmynna i en plan för förvaltningens digitaliseringsarbete. 

  

Budget för år 2018 2019 2020 

Kommunbidrag, tkr 98 760 97 939 97 695 

Investeringsplan, tkr 900 1 400 400 

1.3 Styrkort 

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 

För att underlätta för företag att rekrytera nyanlända har för perioden 2017-2019 egen 
finansiering på 2662 tkr avsatts och externa projektmedel  på 4025 tkr för Workplace Luleå 
erhållits. Total budget 6687 tkr. 

Förvaltningen kommer även att undersöka möjligheter till ytterligare finansiering av 
insatser för att främja entreprenörskap. 

I övrigt tas insatser inom befintlig ram. 

Målkommentar: Särskilda satsningar görs under perioden för att förbättra matchningen av 
utrikesfödda in till arbetsmarknaden, vilket kan underlätta utökning och nyetablering av 
företag. Särskilda insatser för att främja entreprenörskap ska genomföras kopplat till SFI 
och Nyföretagarcentrum. Tidig dialog vid nyetableringar, för att främja och tillgodose 
efterfrågad yrkeskompetens, ska samordnas genom vuxenutbildningen. 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Förbättrad matchning av arbetslösa 2018-01-01 2020-12-31 

Underlätta för företag att rekrytera nyanlända 2018-01-01 2020-12-31 

Insatser för att främja entreprenörskap 2018-01-01 2018-12-31 

Samordnat arbete för utbildningsinsatser vid nyetablering. 2018-01-01 2020-12-31 

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 

Genomförs inom befintlig ram. 

Målkommentar: Analyser har gjorts av könsuppdelad statistik under 2016. Övergripande 
aktiviteter är utvalda utifrån områden där skillnader har konstaterats. Ytterligare 
könsuppdelad statistik kommer att analyseras och en övergripande aktivitetsplan för varje 
verksamhetsområde tas fram. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 
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Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Andel män i omvårdnadsutbildningar 17% minst19% minst22% minst25% 

Andel kvinnor i aktiva i matchningsinsatser 30% minst35% minst40% minst45% 

Andel egna arbetsplatser för arbetslösa där fördelningen mellan könen 
maximalt uppgår till en skillnad på 40/60 

25% minst40% minst70% minst100% 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Åtgärder för att bryta könsnormer vid utbildningsval vuxenutbildning 2018-01-01 2020-01-01 

Aktiva matchningsinsatser inom arbetsmarknassidan ska motsvara andelen anvisade män och 
kvinnor. 

2018-01-01 2020-01-01 

Skillnaderna i anvisningen av män respektive kvinnor till förvaltningens egna verksamheter 
skall högst vara 60-40%. 

2018-01-01 2020-12-31 

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i 

samhället, jämfört med 2016. 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 

Genomförs via prioriteringar inom befintlig ram. 

Målkommentar: 

Ett valideringsverktyg införs. Tillsammans med arbetsgivare, inklusive kommunala 
förvaltningar, kan valideringsbara yrkesprofiler tas fram för validering av deltagare. 
Verktyget ska underlätta för individer, som söker arbete, i att kunna visa sin kompetens på 
nivåer som är under gymnasienivå/informella kunskaper. 

Lämpliga praktikplatser och anställningar för målgruppen tas fram i kommunen i 
samverkan med övriga förvaltningar. Utgångspunkten behöver vara att forma arbeten 
utifrån de deltagare som finns tillgängliga. Så kallade extratjänster har fått ett utvidgat 
användningsområde och kommer att kunna införas inom alla kommunala verksamheter. 

Matchningsinsatser för målgruppen genomförs. Könsneutral matchning prioriteras. 
Kompetensförhöjning/studier för att höja kompetensen hos de kvinnor som ligger allra 
längst från arbetsmarknaden fortsätter. Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen erbjuds 
och en del SFI-utbildningar riktas direkt mot bristyrken t ex SFI med inriktning vård och 
omsorg. 

En lokal kartläggning av bristyrken inom kommunen görs tillsammans med 
Arbetsförmedlingen utifrån DUA (Delegationen unga och nyanlända till arbete). Därefter 
skrivs en överenskommelse om vilka åtgärder som ska genomföras för att underlätta 
etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.  Målet är att skapa några yrkesspår i 
kommunen för nyanlända, dvs skapa kortare vägar till arbete. 

Under hösten 2017 påbörjas ett EU finansierat projekt som syftar till att snabbt matcha 
utrikesfödda till lediga jobb. Målsättningen är att minst 50% av deltagarna skall vara 
kvinnor 
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Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), andel (%) 

38% minst42% minst46% minst50% 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar) Kvinnor, andel (%) 

23% minst26% minst30% minst35% 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Förbättrad validering av målgruppen 2018-01-01 2020-12-31 

Lämpliga praktikplatser och anställningar för målgruppen tas fram i kommunen 2018-01-01 2018-12-31 

Matchningsinsatser för målgruppen 2018-01-01 2020-12-31 

Insatser utifrån utökningen av målgruppen med nyanlända inom DUA. 2018-01-01 2019-12-31 

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört 

med 2016 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 

Tas inom befintlig ram. I dagsläget har inga särskilda investeringar budgeterats, men kan 
ev bli aktuellt efter att översynen genomförts. 

Målkommentar: KS-Arbetsmarknadsförvaltningen ser över sin resor. Andra alternativ till 
resor såsom digitala hjälpmedel ska minska antalet tjänsteresor. En översyn av 
förvaltningens fordon samt prioritering av miljövänligare sätt att transportera sig på 
kommer att genomföras. Mätetalet innehåller inte egna fordon då det har varit svårt att få 
fram uppgifter på dessa. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Koldioxidutsläpp vid tjänsteresor 101 131 högst94 400 högst87 700 högst80 900 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Minska antalet tjänsteresor delvis genom att använda digitala  hjälpmedel. 2018-01-01 2020-12-31 

Prioritera miljövänligare sätt att transportera sig på 2018-01-01 2020-12-31 

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 
Genomförs inom befintlig ram. 

Målkommentar: 
Indirekt kan förvaltningen bidra till trygghet hos den äldre befolkningen genom de 
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åtgärder, som genomförs i syfte att förbereda deltagare för arbete och studier. Exempel på 
åtgärder är mötesplatsen Hertsöns hjärtpunkt, Ledsagarservice och Fixarn. 

  

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Erbjuda mötesplatser för äldre 2018-01-01 2020-12-31 

Stöd till den äldre befolkningen utifrån insatser inom arbetsmarknadssidan. 2018-01-01 2020-12-31 

Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier genom förvaltningens insatser ska 

ligga på genomsnittet för jämförbara kommuner. 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 
Genomförs inom befintlig ram. 

Målkommentar: 

Resultaten av antalet individer som går till arbete eller studier har förbättras lite de senaste 
två åren, men ligger fortfarande på en lägre nivå än hos jämförbara kommuner. Många 
egna verksamheter inom KS-Arbetsmarknadsförvaltningen är grundade för länge sedan 
och har svarat mot ett behov som fanns då. Samhället har förändrats inte minst med tanke 
på arbetsmarknaden och en genomlysning av verksamheterna behöver göras för att se om 
de motsvarar det behov, som finns i dag inom arbetsmarknaden och om de åtgärder som 
erbjuds leder individen närmare arbete och studier.  Antalet anvisningar till 
arbetsmarknadsförvaltningen från socialtjänstens målgrupp behöver öka i syfte att minska 
utanförskapet och ett långsiktigt beroende av försörjningsstöd hos individer. 

Den låga arbetslösheten har lett till problem med kompetensförsörjning inom flertalet 
områden i kommunen. Anvisningar av arbetslösa ska i första hand göras till de områden 
där det finns brist på arbetskraft, dvs nära ordinarie verksamhet. 

Jobbagentfunktionen förstärks. Praktik kombineras med utbildningssatsningar. 
Alternativa/nya yrkeskategorier skapas för att förbättra matchning. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) 

14% minst20% minst25% minst30% 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som B. Börjat studera, andel (%) 

14% minst15% minst16% minst17% 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Genomlysning och anpassning av egna verksamheter inom arbetsmarknadssidan. 2018-01-01 2020-12-31 

Prioritera anvisning av arbetslösa till områden i kommunen med 
kompetensförsörjningsproblem. 

2018-01-01 2020-12-31 

Förbättrad matchning av arbetslösa. 2018-01-01 2020-12-31 
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Lokalutnyttjandet ska effektiviseras 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: Genomförs inom befintlig ram. 

  

Målkommentar: KS-Arbetsmarknadsfövlatningen ser över lokalnyttjande i kontorslokaler 
samt vilka ytor som används till de egna verksamheterna. Efter analys sätts åtgärder in för 
att minska lokalytan i de områden där det är möjligt. Organisationsöversynen för 
samordning stödprocesser och kundservice kan påverka resultatet för kontorslokaler. Inom 
arbetsmarknadssidan ska befintliga lokaler ses över för personer  i arbetsmarknadsåtgärd 
med placering. placeringar inom befintliga verksamheter inom kommunen ska prioriteras 
och samnyttjande av lokaler i kommunen ses över. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Kontorsyta per anställd 26,7 högst25,6 högst24,6 högst24 

Egen lokalyta per person i arbetsmarknadsåtgärd med placering 18,3 högst16 högst14 högst12 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Genomgång och analys av lokalutnyttjande och åtgärdsplan. 2018-01-01 2018-12-31 

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 

Genomförs inom befintlig budgetram 

  

Målkommentar:  Det systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt 
är förutsättningar för bra arbetsplatser med god arbetsmiljö. Genom att förvaltningens 
verksamheter hälsodiplomerar sin arbetsplatser ges goda förutsättningar för att  
medarbetare och chefer ett förhållningssätt med fokus på möjligheter och det friska. Målet 
är att alla arbetsplatser ska hälsodiplomeras. Uppföljning kommer att ske av sjuktalen samt 
medarbetarundersökningens resultat för Hållbart medarbetarengagemang. Den nya formen 
för medarbetarundersökning genomförs först hösten 2017 därav har inga mätetal kunnat 
sättas. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Sjukfrånvaro 6,4% 6% 5,5% 5% 

Andel hälsodiplomerade arbetsplatser 5% 50% 100%  

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 
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Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Hälsodiplomering av arbetsplatser 2018-01-01 2019-12-31 

Öka andelen studerande som klarar sina studier inom vuxenutbildningen 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 
Genomförs inom befintlig ram. 

Målkommentar: 
De studerande på vuxenutbildningen som genomför sina studier klarar till nästan 100% ett 
godkänt betyg. Däremot finns det många som avbryter sina studier i förtid med följden att 
inte få ett betyg. Insatser ska göras under året för att minska antalet avbrott i syfte att öka 
måluppfyllelsen. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Andel  kurser som avslutas med betyg minst E 58,9% minst59% minst60% minst61% 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Anpassning av utbud och arbetsätt utifrån målgruppens och individens behov. 2018-01-01 2020-12-31 

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen öka andelen 

försörjningsstödtagare som går till egen försörjning. 

 

Budget och kommentar 

Kr - resurser: 

Prioriteras inom befintlig ram. 

Målkommentar: I samarbete med Socialförvaltningen kommer en gemensam process för 
personer som söker försörjningsstöd tas fram med ett tydligt jobbfokus i syfte att ge bättre 
service till individen samt minska tiden i försörjningsstöd. 

Mätetal/Mått 
Senaste 
utfall 

Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Andelen anvisade personer från socialförvaltningen som går till arbete 
eller studier. 

6% minst10% minst20% minst30% 

 

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum 

Driva arbetet med att utveckla samverkan och gemensamma insatser tillsammans med 
Socialförvaltningen 

2017-01-01 2020-12-31 

1.4 Drift 

 
Bokslut 

2016 
Prognos 

2017 
2018 2019 2020 
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Bokslut 

2016 
Prognos 

2017 
2018 2019 2020 

Intäkter 201383 285039    

Kostnader -299681 -384746    

Nettokostnader -98297 -99707 -98760 -97939 -97695 

Kommunbidrag 99302 104560 98760 97939 97695 

Resultat 1005 4853 0 0 0 

Specificerade nettokostnader:      

central ledning och adm -7367 -6684 -6960 -6910 -6893 

Vuxenutbildning -42719 -43838 -46053 -45723 -45609 

Arbetsmarknadsinsatser -43814 -315 -42056 -41754 -41650 

Projekt och utveckling -3934 -44674 -3376 -3352 -3343 

Verksamheter för Integration -463 -4196 -315 -200 -200 

Summa (tkr) -98297 -99707 -98760 -97939 -97695 

Planerade förändringar: 

 2018 2019 2020 

effektivisering arbetsledare arbetsmarknadsavdelningen -500 -500 -500 

effektivisering köpta utbildningar -500 -500 -500 

Effektiviseringar lokaler samt ej ännu beslutade åtgärder  -1000 -2000 

Summa (tkr) -1000 -2000 -3000 

Effektivisering 1% ca 1000 tkr per år enligt plan. 

Förklaring till verksamhetsförändringar: 

1.5 Investeringar 

 
Bokslut 

2016 
Prognos 

2017 
2018 2019 2020 

Inkomster      

Utgifter 621 400 700 700 700 

Nettoinvesteringar 621 400 700 700 700 

      

Specifikation per område:      

66 Inventarier Vux 327 400 400 400 400 

13 Arbetsmarknadsavdelning Motorfordon 0 0 0 300 300 

03 Inventarier och ombyggnation central adm   300   

Summa (tkr) 621 400 700 700 700 

Löpande investeringar i möbler och övriga inventarier vuxenutbildningen 400 tkr. 
Investering i fordon på Återvinnigsmarknaden. Ombyggnation av lokaler för central 
administration för att kunna förtäta och utöka antalet arbetsplatser planeras under 2018. 

Planerade investeringar 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2017-10-10

 
2017/1263-1.3.3.1

Mats Karlsson

Yttrande över kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsplan 2018-2020 
Ärendenr 2017/1263-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020.
2. Förvaltningschefen ges delegation att inom kommunlednings-

förvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt 
kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sin verksamhetsplan och 
budget. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över kontorens 
uppdrag och ekonomi för förvaltningen som helhet. I övrigt består materialet 
av mål i styrkort med mätetal och aktiviteter.

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 

Mats Karlsson
Samordnare kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Alla kontor
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1 Styrkort och mätetal – Nämnder

1.1 Uppdrag 

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens 
mål och ambitioner. Förvaltningen har till uppgift att vara drivande, stödjande och 
rådgivande för kommunens förvaltningar och bolag. Förvaltningen har även i uppgift att 
säkra att kommunstyrelsen får relevant uppföljning. Förvaltningen är systemägare för 
merparten av de kommungemensamma systemen. Det pågående arbetet med samordning 
av stödprocesser och kundservice kommer att förändra förutsättningarna för förvaltningens 
roll, ansvar och uppdrag. Vilket bland annat innebär inrättande av ett servicekontor från 
årsskiftet 2017-18.

Kommunledningsförvaltningens verksamheter är av stor betydelse för koncernens förmåga 
att leverera tjänster med kvalitet. Våra kunder är huvudsakligen, om än inte enbart, interna 
kunder vilka i sin tur ger service till medborgare och externa kunder. Det är centralt att 
kommunledningsförvaltningen i sina verksamheter har dessa slutkunder i fokus. Kund- 
och medborgarnytta med ett helhets- och koncernperspektiv ska ge resultat som svarar mot 
kommunens ambitioner. Kommunledningsförvaltningen ska vara en Nationell förebild – 
Bättre än Sverige!

Ett särskilt uppdrag från kommundirektören är att ta fram en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrerad verksamhet. Handlingsplanen, kopplas till KF-mål ”Minska 
identifierad ojämställdhet i verksamheten”. Den är konkretiserad i aktiviteter och omfattar, 
bland annat, att skapa en jämställhetsintegrerad budgetprocess. Målbilden är att till nästa 
budgetprocess integrera jämställdhetsperspektivet i processen och att inleda ett arbete som 
synliggöra könsuppdelad statistik i kommunens alla verksamheter för vidare analys. Fler 
aktiviter finns inplanerade

1.2 Verksamhet

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling 
av processer som stödjer en god ekonomi enligt kommunens mål och en god intern 
kontroll. Arbetet sker via samordning och utveckling av det övergripande ekonomiarbetet i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna samt kommunledningens intentioner.

I uppgiften ingår att till förvaltningar och bolag ge service och att vara beslutsstöd inom det 
ekonomiska området.

IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr 
kommunens dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att 
stimulera, stödja och medverka till en ökad digitalisering och utveckling för förvaltningar 
och bolag. Kontoret ansvarar även för åtgärder och aktiviteter inom IT-området som leder 
till helhetssyn och samordning, tillgänglig och driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva 
lösningar, ökad service till medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. 
IT-kontoret ansvarar också för samordningen av den gemensamma e-nämnden, som består 
av länets kommuner, vars uppdrag är att driva utveckling inom e-förvaltning.

Inköpskontoret ansvarar för kommunens inköpsprocess av varor och tjänster samt dess 
stödprocesser. Tillsammans med förvaltningarna ska inköpskontoret strategiskt samordna, 
effektivisera och följa upp kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. 
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För bolagen har inköpskontoret en stödjande roll avseende upphandlingar.

Kansliet hanterar den politiska beslutsprocessen och ansvarar för hela ärendekedjan i 
kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret ansvarar för att 
utveckla den politiska beslutsprocessen och att stödja övriga förvaltningars 
ärendehanteringsprocess. Kontoret tillhandahåller stöd till övriga förvaltningar i juridiska 
frågor. Kansliet ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar och 
bildsamlingar. De allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar administreras 
av kansliet. Konsumentvägledningen erbjuder stöd och rådgivning och tillhandahåller även 
budget- och skuldrådgivning. Överförmyndarexpeditionen hanterar ställföreträdarskap för 
de som har behov av god man/förvaltare.

Kommunikationskontoret ska övergripande ansvara för utvecklingen av Luleå kommuns 
kommunikation och marknadsföring, i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, 
varumärket Luleå kommun samt platsvarumärket Luleå. Kontoret ska stötta 
kommunledning och förvaltningar, producera kommunövergripande informationsmaterial, 
administrera och utveckla kommunens digitala kanaler, sköta kommunledningens 
mediekontakter samt samordna kommunens arbete med platsmarknadsföringen. Kontoret 
ansvarar vidare för internservice, kundtjänst och medborgarkontoret i Råneå.

Personalkontoret har en central roll i genomförandet av kommunstyrelsens ambitioner 
inom det personalpolitiska området och har Luleå kommuns samlade arbetsgivaransvar. 
Arbetet sker via samordning och utveckling av övergripande HR-processer i enlighet med 
antagen HR-strategi. Kontoret erbjuder rådgivning och stöd via specialistkompetenser till 
förvaltningar och i viss mån även till kommunala bolag. Kontoret skapar 
grundförutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i 
syfte att skapa kundnytta för verksamheterna.

Budget för år 2018 2019 2020

Kommunbidrag, tkr 137 759 138 366 138 124

Investeringsplan, tkr 38 300 20 500 20 500

1.3 Omvärld

Luleå kommun måste kunna attrahera och behålla rätt kompetenser i våra verksamheter. 
Det lyfter ett antal frågor:

- Hur skapar vi attraktion och stolthet?

- Hur använder och utvecklar vi tillgänglig arbetskraft?

- Hur ska ledare kunna möta olika medarbetares inställning till sin anställning?

Samhället ställer allt högre krav på öppenhet och transparens. Parallellt med detta minskar 
engagemanget kring traditionellt politiskt arbete. Behovet att stötta politiken med att hitta 
nya arbetsformer ökar därmed, så att medborgarna lättare får insyn och kan engagera sig.

Luleå kommun har en ambition att bli Sveriges Kvalitetskommun 2019. Arbetet med 
systematisk verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar blir därmed ännu viktigare.

I den positiva utveckling som Luleå kommun befinner sig i ökar resursbehoven i 
verksamheterna. Här behöver förvaltningen fortsätta att se över möjligheter till 
effektiviseringar och ett ständigt förbättringsarbete.
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Kraven på kommunen ökar alltmer från medborgare, kunder och intressenter. Det handlar 
om att kunna kommunicera med oss och utföra tjänster året om, under dygnets alla timmar. 
Med utgångspunkt från dessa behov behöver vi öka fokus på digitalisering samt formulera 
och förankra en strategi som omhändertar de förväntningar som verksamheten möter. 
Detta kräver en sammanhållen IT-infrastruktur.

1.4 Styrkort

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: Om antalet lokala anbudsgivare kan öka skapas förutsättningar för fler 
lokala arbetstillfällen. Aktivt arbete med platsmarknadsföring ökar möjligheterna för 
etablering av nya arbetsgivare samt stöttning av exempelvis projektet "Minst 200 nya jobb 
till Luleå" och liknande projekt. Kommunledningsförvaltningen är medaktör i 
kommunfullmäktiges mål och står till förfogande om Staben för Kvalitet och 
samhällsutveckling initierar aktiviteter.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Öka antalet lokala anbudsgivare 157 minst170 minst180 minst200

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Uppmuntra och stötta lokala företag att lämna anbud 2018-01-01 2018-12-31

Ökad prioritering av platsmarknadsföring riktad mot arbetsskapande åtgärder 2018-01-01 2018-12-31

Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: Ambitionen är att i sådan verksamhet som riktar sig direkt till 
medborgaren minska ojämställdheten i leverans och bemötande. Inom 
kommunledningsförvaltningen är konsumentrådgivningen en sådan verksamhet. 
Inledningsvis ska ett nolläge mätas för att fastställa om ojämställdhet föreligger. Till detta 
mål kopplar förvaltningen även de aktiviteter som finns i handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering som tagit fram på uppdrag av kommundirektören.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Nedlagd tid på män respektive kvinnor vid konsumentrådgivning

Samtliga chefer inom KLF har genomgått utbildning i 
jämställdhetsintegrering

100%
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Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Nulägesmätning (Konsumentrådgivningen) 2017-05-01 2017-12-31

Analysera resultat och ta fram ev. handlingsplan (Konsumentrådgivningen) 2018-01-01 2018-03-31

Genomföra ny mätning (Konsumentrådgivningen) 2018-05-01 2018-10-31

Analysera resultat (Konsumentrådgivningen) 2018-11-01 2018-12-31

Utbildning av samtliga chefer i förvaltningen 2017-09-04 2017-12-06

Etablering av arbetsmetoder utgående från ständiga förbättringar 2017-12-01 2018-12-31

Kartläggning av verksamhetsstatistik in i QlikView 2017-10-01 2019-12-31

Etablering av analysfunktion för uppföljning 2017-12-01 2018-09-01

Checklista för jämställdhetsintegrerad budgetprocess 2017-12-01 2018-01-25

Könsuppdelad statistik i IT-support 2017-12-01 2018-06-30

Synliggörande av förvaltningens insatser och resultat avseende jämställdhet 2017-12-01 2018-06-30

Översyn av alla styrande dokument 2017-12-01 2017-12-31

Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i 
samhället, jämfört med 2016.

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: AMF är samordnare och alla övriga är medaktörer. KLF ska årligen 
genomföra minst 15 upphandlingar med sociala hänsyn. Minst två nyanlända personer, 
med prioritering av kvinnor, ska årligen erbjudas praktikplatser inom förvaltningen. 
Lämpliga praktikplatser inom KLF tas fram i samarbete med AMF. Förvaltningen ska bidra 
till AMFs kartläggningar av bristyrken genom Luleå kommuns egen 
kompetensförsörjningsanalys.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Minst 2 personer ska erbjudas praktikplats 1 minst2 minst2 minst2

Minst 15 upphandlingar med social hänsyn 0 minst15 minst15 minst15

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Lämpliga praktikplatser inom KLF tas fram i samarbete med AMF 2017-12-01 2018-06-30

Bidra till AMFs kartläggningar av bristyrken genom LKs egen kompetensförsörjningsanalys 2018-01-01 2018-12-31

Genomföra minst 15 upphandlingar med sociala hänsyn i samarbete med AMF och SBF 2018-01-01 2018-12-31

Gå igenom upphandlingsplaneringen för att identifiera lämpliga tjänste- och 
entreprenadupphandlingar med sociala hänsyn. Görs två gånger per år

2018-01-01 2018-12-31

Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört 
med 2016
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Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: Förvaltningen ska följa upp alla resor utanför kommunen och alltid 
överväga digitalt möte först, om inte annat talar emot. Förvaltningen kommer att mäta 
användningen av servicebilar under året för att se över om antalet kan minskas.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Koldioxidutsläpp vid tjänsteresor 36 900 29 500

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Kartlägga nuläget och resandet 2017-05-01 2018-12-31

Handlingsplan 2018-01-01 2018-12-31

Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

Budget och kommentar

Inom befintlig ram.

Målkommentar: Utveckla fler digitala mötesplatser med politik och medborgare för ökad 
delaktighet hos Luleås äldre befolkning.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antal digitala möten riktade mot äldre 3

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Utveckla fler digitala mötesplatser med politik och medborgare för ökad delaktighet hos 
Luleås äldre befolkning

2018-01-01 2018-12-31

Förbättrad tillgänglighet via telefoni och e-post

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: Mätningen sker via Profitels genomförda servicemätning inom ramen för 
Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). KLF ska etablera den nya Kundtjänsten. Det 
kommer att innebära nya sätt att arbeta och möta kunder/medborgare i en förändrad 
organisation.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Lyckade kontaktförsök via telefon 50% 70% 75% 80%

Svar på e-post Inom 2 dygn 83% 85% 85% 85%
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Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Tematiskt arbete om betydelsen av bemötande och tillgänglighet 2018-01-01 2018-12-31

Uppföljning av svarade och missade samtal, kvartalsvis 2017-05-01 2018-12-31

KLF´s funktionsbrevlådor ska ha säkerställda rutiner 2018-01-01 2018-12-31

Alla arbetsplatser inom KLF ska vara hälsodiplomerade

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: Hälsodiplomering utförs enligt en fastställd metod. Alla arbetsplatser på 
kommunledningsförvaltningen ska vara hälsodiplomerade senast vid utgången av 2019. 
Syftet är att minska ohälsa och att skapa en hälsofrämjande verksamhet.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Alla chefer ska ha genomgått utbildningsinsats 100%

Handlingsplan per arbetsplats 100%

Andelen diplomerade arbetsplatser 25% 100%

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Insats på arbetsplatser enligt fastställd metod 2018-01-01 2018-12-31

Handlingsprogram per arbetsplats 2018-01-01 2018-12-31

Öka Skype-användandet

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Målkommentar: Effektivitetsvinster kan göras om fysiska möte kan ersättas med digital 
kommunikation såsom videomöten och chattfunktioner. Det handlar exempelvis om att 
transporttider mellan arbetsplatsen och möteslokalen kan tas bort. Alla medarbetare inom 
KLF ska kunna använda Skype.

Mätetal/Mått Senaste 
utfall Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020

Skype-användning inom förvaltningen

Aktiviteter/Händelser Startdatum Slutdatum

Utbildning för personalen inom hela förvaltningen 2017-09-01 2018-08-31

Mäta av antalet Skypesamtal tertialvis inför delårsrapportering 2017-05-01 2018-12-31
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1.5 Drift

Bokslut 
2016

Prognos 
2017 2018 2019 2020

Intäkter 95 355 104 401 103 000 104 030 105 060

Kostnader 221 006 270 291 240 759 242 396 243 184

Nettokostnader 125 671 165 890 137 759 138 366 138 124

Kommunbidrag 143 805 174 460 137 759 138 366 138 124

Resultat 18 134 8 570 0 0 0

Specificerade nettokostnader:

Förvaltningsledning 0 0 26 903 26 359 24 758

Ekonomikontor 36 512 61 512 15 113 15 574 15 957

Inköpskontor 0 8 116 7 811 7 828 7 844

IT-kontor -862 662 0 0 0

Kansli 44 088 42 429 38 532 38 870 39 492

Kommunikationskontor 13 093 18 707 13 017 13 106 13 197

Personalkontor 32 840 34 464 36 383 36 630 36 876

Summa (tkr) 125 671 165 890 137 759 138 366 138 124

Planerade förändringar:

2018 2019 2020

Inrättande av ett servicekontor (utredning pågår) - - -

Överskotts- och effektiviseringsmål -2 736 -4 190 -5 658

Verksamhetsutvecklare -750  -750  -750 

Fördelade effektiviseringar 2 250  2 250  2 250 

Återstående finansieringsåtgärder 1 236  2 690  4 158 

Tillskjutna medel

Inköp fyrkanten 2 500  2 500  2 500 

Fullmäktigesalen förbättrad tillgänglighet 300  45  45 

E-förslag 36  36  37 

Etablering av Internbank 700  700  700 

Förmånsportal förmånskostnader 1 722  1 722  1 722 

Office 365 införande -1 500  2 300  2 300 

Ökade avgifter för SKL och Norrbottens kommuner pga ökad befolkning 322  322  322 

Höjt bidrag till Brottsofferjouren 398  410  422 

Digital omvandling 5 000  5 000  5 000 

Summa (tkr)  9 478  13 035  13 048 

Förklaring till verksamhetsförändringar:

Inom kommunledningsförvaltningen arbetas med inrättandet av ett servicekontor vilket 
kommer att starta verksamheter för kommungemensamt kundcenter, ekonomicenter och 
lönecenter under kvartal 1 2018. Personal och arbetsuppgifter liksom budget kommer att 
överföras från kommunens övriga förvaltningar. Beslut om budgetförändringar kommer att 
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redovisas som ett samlat underlag innan årsskiftet.

Förvaltningen har beslutat inrätta en verksamhetsutvecklare för arbete med gemensam 
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Förvaltningen har inför 2018 erhållit 
tillskott för satsningar på inköpsverksamheten, digital omvandling, införande av Office 365 
samt en internbank. Sedan tidigare har beslut tagits om inrättande av en förmånsportal för 
hantering av personalförmåner där reglering av kostnaderna för förmåner mot 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen genomförs fr.o.m 2018.

Inom förvaltningen finns fortsatt ett behov av att frigöra resurser för i effektiviseringar samt 
kommande satsningar. Avsikten är att under 2018 identifiera åtgärder inom förvaltningen 
för att möte framtida effektiviseringskrav. Det inkluderar möjligheterna till 
förvaltningsgemensamma samordningsfunktioner liksom lokalytorna och att fortsätta att 
effektivisera de administrativa processerna.

1.6 Investeringar

Bokslut 
2016

Prognos 
2017 2018 2019 2020

Inkomster 0  0  0  0  0 

Utgifter  25 064 15 900 38 300  20 500  20 500 

Nettoinvesteringar  25 064 15 900 38 300  20 500  20 500 

Specifikation per område:

IT-investeringar 25 064 8 600 35 000 17 500 17 500

Administrativ översyn 7 000 3 000 3 000 3 000

E-arkiv 300

Fullmäktigesal anpassning funktionshindrade 300

Summa (tkr) 25 064 15 900 38 300  20 500  20 500 

Planerade investeringar

Förvaltningens IT-investeringar avser dator- och nätverksutrustning, utbyte av datorer för 
windows 10 sker under 2017-2018 och systeminvesteringar planeras för den administrativa 
översynen.
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Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-12

 
2017/1101-2.4.3.2

Maria Bergman

Finansiering av projekt UTMP (Utilization of thermal 
manufacturing processes)
Ärendenr 2017/1101-2.4.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 300 tkr till 

projekt UTMP (100 tkr/år under åren 2018-2020).
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Projektet syftar till att stärka små- och medelstora företag genom att koppla 
samman den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i företagen i ett nätverk 
och tillsammans med forskningsinstitutioner i regionen lyfta företagens 
kunnande. Därmed kan de bättre serva basindustriernas, ofta teknikdrivande, 
behov samt nå ut till nya marknader. Projektet riktar sig till bl.a. stål- och 
metallföretag i regionen med intresse att utveckla sina tillverkningsprocesser, 
gruvindustrin och den tunga fordonsindustrin samt forskningsinstitutioner i 
området. 

För att få personer av båda könen att känna sig inkluderade i projektet 
kommer hänsyn tas till tidigare genomförda undersökningar inom 
jämställdhet vid Luleå tekniska universitet. Det handlar bl a om hur projektet 
och aktiviteter ska kommuniceras för att inte någon grupp ska känna sig 
exkluderad,  särskilda insatser för att få deltagare från den 
underrepresenterade könet vid seminarier och i projektet.  Företagen i de 
branscher som projektet riktar sig till är kraftigt mansdominerade. Studenter 
inom materialteknik, både på grund- och forskarnivå, har en större andel 
kvinnor än andra ingenjörsområden i relevant teknikområde. Införande av 
avancerade metoder kan därför gynna strävan efter en jämnare 
könsfördelning.

Luleå tekniska universitet är projektägare, den totala budgeten uppgår till ca
7 500 tkr. Från Luleå kommun söks 300 tkr. Två finska universitet är 
medsökande och söker finsk medfinansiering. Övrig svensk finansiering söks 
från Region Norrbotten, Interreg, Längmanska företagarfonden samt via 
privat finansiering. Två Luleåföretag är medaktörer i projektet (Swebor Stål, 
Scania-Ferruform) och bidrar med kontanta medel och egen tid.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-12

 
2017/1101-2.4.3.2

Maria Bergman

Kvalitet & samhällsutveckling menar att insatsen ligger i linje med beslutade 
prioriteringar.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 
Besökadress/Visiting address: Universitetsområdet. Porsön, Luleå 

Postadress/Postal Address: 971 87 Luleå, Sweden 
Telefon/Phone: +46 920 49 10 00 

www.ltu.se 

Material- och solidmekanik/Mechanics of solid materials 
Göran Lindkvist, Dr/PhD 

Telefon/Phone: +46 920 49 21 85 E-post/E-mail: goran.lindkvist@ltu.se 

Ansökan om medfinansiering av Interreg Nord projekt UTMP 2017-09-04 

Härmed ansöker Luleå tekniska universitet, avdelningen för Material- och solidmekanik, om 
medfinansiering till ett projekt inom europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg NORD, 
ansökningsomgång VI. 

Projektets namn: UTMP: Utilization of thermal manufacturing processes (Nyttjande av 
termiska tillverkningsprocesser). 

Projektets tänkta löptid: 2018-01-01 – 2020-12-31 

Projektägare och tillika stödsökande: Luleå tekniska universitet 

Sökt belopp: Stödsökande svensk part (LTU) söker medfinansiering från Luleå kommun med 
100 000 SEK per år under åren 2018–2020. Totalt sökt stöd för en period på tre år är 300 000 
SEK.  

Projektledare: Professor Mats Oldenburg, Luleå tekniska universitet, avdelningen för material- 
och solidmekanik, +46 70 311 45 56, mats.oldenburg@ltu.se  

Kontaktperson 1: Hans Åhlin, Luleå tekniska universitet, avdelningen för material- och 
solidmekanik, +46 70 297 13 90, hans.ahlin@ltu.se  

Kontaktperson 2: Göran Lindkvist, Luleå tekniska universitet, avdelningen för material- och 
solidmekanik, +46 70 380 21 85, goran.lindkvist@ltu.se  

Allmänt om projektet 
Programområdet för europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg Nord som förevarande 
projektansökan tillhör är delområde Nord. Det omfattar Norrbottens län och Norsjö, Malå, 
Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige och Nordlands, Troms och 
Finnmarks fylkeskommuner i Norge samt Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta 
Österbottens landskap i Finland. 

Projektets fokus ligger inom Nord-programmets insatsområde 1: Forskning och innovation. 
De specifika målen för insatsområdet är att stärka företagens kommersialiseringsförmåga av 
innovationer samt att stärka förmågan hos aktörerna inom innovationssystemet att agera på den 
europeiska forskningsarenan. Det specifika fokusområdet inom insatsområde 1 som projektet 
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riktar sig emot är samverkan mellan basindustri och SMF (små- och medelstora företag). 

I programområdet är basindustrin generellt stark och har en viss dominans när det gäller större 
industrier. SMF, ingenjörs- och tillverkningsföretag, som verkar i området är i stor omfattning 
underleverantörer till basindustrin. Därmed är de också känsliga för konjunktursvängningar för 
basindustrierna. Projektet syftar till att stärka SMF i regionen genom att koppla samman den 
erfarenhetsbaserade kunskap som finns i små- och medelstora företag i ett nätverk och 
tillsammans med forskningsinstitutioner i regionen lyfta företagens kunnande. Därmed kan de 
bättre serva basindustriernas, ofta teknikdrivande, behov samt nå ut till nya internationella 
marknader. Projektet riktar sig till bl.a. stål- och metallföretag i regionen med intresse att 
utveckla sina tillverkningsprocesser, gruvindustrin och den tunga fordonsindustrin samt 
forskningsinstitutioner i området. Nya tillverkningsprocesser ger en positiv miljöpåverkan 
genom lättare slutprodukter, energieffektivare materialåtgång och därmed mindre utsläpp av 
växthusgaser. Även basindustrins och SMF:s konkurrenskraft kan öka med effektivare 
tillverkningsprocesser.  

Då företagen i de branscher som projektet riktar sig till är kraftigt mansdominerade finns även 
en jämställdhetsaspekt med. Studenter inom materialteknik, både på grund och forskarnivå, har 
en större andel kvinnor än andra ingenjörsområden i relevant teknikområde. Därför menar vi 
att införande av avancerade metoder, baserade på materialteknisk forskning, kan gynna strävan 
efter en jämnare könsfördelning inom SMF i regionen. Kommunikation av projektets resultat 
är en viktig del och riktar sig till alla företag och organisationer, inklusive universitet, i 
regionen med intresse för teknikområdet.  

På ett mer lokalt plan är tillverkningsindustrin inom projektets teknikområde en viktig del av 
Luleå-områdets näringsliv. Medaktörer i projektet (se mer om det nedan) är bl.a. Swebor Stål, 
med huvudkontor i Luleå och tillverkningsindustri i Jokkmokk, som är en kunnig aktör när 
det gäller härdningstekniker av stål samt Scania-Ferruform, en viktig tillverkare av tunga 
fordonskomponenter och teknikdrivande aktör. I närområdet hittar vi även Piteå Härdteknik i 
Öjebyn som medaktör i projektet. 

I medföljande bilagor finns ansökan till Interreg Nord-programmet via Länsstyrelsen 
Norrbotten (Bilaga 1, svenska, med budget) samt även en större projektbeskrivning (Bilaga 2, 
engelska, med budget). Där kan fler detaljer om projektet hittas. 

Medsökande och medaktörer 

Förutom stödsökande part, Luleå tekniska universitet, är medsökande parter två universitet från 
programområdet i Finland. Dessa parter söker medfinansiering från finska institutioner. De 
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medsökande är: 

Medsökande 1: Lapin AMK: Lapin ammattikorkeakoulu (Lapland university of applied 
sciences), Torneå, Kemi. 

Medsökande 2: Oulun yliopisto (Uleåborgs universitet) 

Medaktörer i projektet är deltagande parter som ej är stödberättigade. Medaktörer går in i 
projektet med kontanta medel samt arbetstid, via undertecknade avsiktsförklaringar. Nedan 
listas medaktörer, åtaganden gällande kontant insats samt kort om aktörens roll i projektet. 

Svenska medaktörer: 
1. Swebor Stål Svenska AB (Luleå, Jokkmokk)

a. Medfinansiering kontant: € 3000
b. Deltar i projektets arbetspaket med ingående kunskap om härdningsprocesser.

Utför tester och tillverkning/provning av material i företagets lokaler enligt
aktivitetsplan.

2. Piteå Härdteknik (Öjebyn)
a. Medfinansiering kontant: € 3000
b. Deltar i projektets arbetspaket med ingående kunskap om härdningsprocesser.

Utför tester och tillverkning/provning av material i företagets lokaler enligt
aktivitetsplan

3. Scania Ferruform (Luleå)
a. Medfinansiering kontant: -
b. Deltar i projektets arbetspaket med ingående kunskaper om formning,

stansning, klippning, håltagning av kallformat material. Utför industriell
provning av processer i varmt tillstånd enligt aktivitetsplan.

4. Boliden Aitik (Gällivare)
a. Medfinansiering kontant: € 15 000
b. Deltar i projektet med kunskaper om nötningsproblematik i tung gruvindustri.

Utför fälttester på tillverkat härdat material gällande nötning i svåra miljöer.
Finska medaktörer: 

1. SSAB Raahe (Brahestad)
a. Medfinansiering kontant (Finland): € 30 000
b. Deltager i projektets arbetspaket med kunskap om nya härdbara stål. Förser

projektets testverksamhet med stålmaterial.
2. Miilux Oy (Brahestad)

a. Medfinansiering kontant (Finland): € 3000
b. Deltager i projektets arbetspaket med kunskap om svetsning samt tillverkning
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av större mekaniska komponenter till tung industri. Deltager och utför 
testverksamhet gällande formning i varmt tillstånd. 

Sammanfattning av budget: Kostnader och planerad finansiering 

Följande två tabeller visar sammanfattat (1) kostnader för stödsökande part LTU samt (2) plan 
för finansiering av projektet under tre år. Detaljerade specifikationer finns i Bilaga 1 och Bilaga 
2. Notera att alla summor är i Euro och att det sökta stödbeloppet för medfinansiering från
Luleå kommun är omräknat till SEK med officiell kurs som används vid projektansökningar
(specificerat av programkontoret för Interreg Nord).

(1): Budgeterade kostnader LTU: 

LTU 2018 2019 2020 TOTAL 

Personnel 
cost 

72660 75740 72940 221340 

Side costs 
 (SE 0,51)  

37057 38627 37199 112883 

Side costs (FIN 0,23) 0 0 0 0 

External expertise and service costs 2000 1000 4600 7600 

Travel and Accomdation 1100 500 2400 4000 

Material/ 
equipment 

9500 1000 0 10500 

Indirect  
costs (15 %) 

16457 17155 16521 50134 

Total 138774 134023 133660 406457 

Percent Total 56% 51% 50% 52% 
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(2): Plan för finansiering (totala projektet) 

2018 2019 2020 TOTAL 

Interreg NORD 0,65 161370 171803 174053 507226 

Public Funding (SE) 

Region Norrbotten 20597 18934 18807 58337 

Luleå kommun 10487 10487 10487 31461 

SUM 31084 29421 29294 89799 

Public funding (FI) 

Lapin Liitto 27321 34601 35940 97862 

SUM 27321 34601 35940 97862 

Company Funding 

Härdteknik 1000 1000 1000 3000 

Boliden 5000 5000 5000 15000 

Swebor 1000 1000 1000 3000 

Ferruform 0 0 0 0 

SSAB 10000 10000 10000 30000 

Miilux 1000 1000 1000 3000 

Längmanska företagarfonden 10487 10487 10487 31461 

SUM 28487 28487 28487 85461 

SUM FUND 248262 264312 267774 780348 

Ser fram emot att höra av er. 

Med vänlig hälsning 

Göran Lindkvist 
Avd för Material- och solidmekanik, LTU 

Bilagor: 1: Projektansökan Interreg Nord 
2: Projektplan (engelska). 
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Type EU-medel/Europeiskt territoriellt samarbete/Nord/1
Forskning och innovation

Saved 2017-09-04

Receiver Länsstyrelsen i Norrbottens län

Allmänna uppgifter
Projektets namn Utilization of thermal manufacturing processes

(UTMP)

Projektets startdatum 2018-01-01

Projektets slutdatum 2020-12-31

Programgeografi Nord

Till vilken typ av projekt söker ni stöd? Projekt

Stödsökande
Country Sverige

Län/Region Norrbotten

Kommun Luleå

Organisation number 202100-2841

Name of organisation Luleå tekniska universitet

Workplace id 1906-5036

Workplace name Luleå tekniska universitet

Authorized signatory Erik Höglund

Besöksadress Universitetsområdet, Porsön

Arbetsställets postadress Luleå tekniska universitet

Arbetsställets postnummer 971 87

Arbetsställets postort Luleå

Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Luleå tekniska universitets avdelning Hållfasthetslära
har under lång tid bedrivit forskning inom området
termomekaniska tillverkningsprocesser. Forskning om
termomekanisk formning inom Hållfasthetslära är
inriktad på fenomen kopplade till materialegenskaper
under tillverkningsprocesser och slutliga
materialegenskaper från processen. Syftet är att
förutsäga materialets respons under hela processen
samt slutliga materialtillstånd och egenskaper i
komponenten. De verktyg som används i forskningen
är numeriska metoder, till exempel finita
elementmetoder för mekaniska deformationsanalyser
med stora deformationer, inklusive termo-mekanisk
koppling samt modellering av friktion och
värmeöverföring i kontaktytor. Framsteg som gjorts i
forskningen bygger på långsiktiga industriella
samarbeten och fokus på industriella
tillverkningsprocesser och de resulterande
egenskaperna i komponenterna. Avdelningen besitter
stor kompetens inom forskning och utveckling,
utbildning, industrisamverkan/samarbete inom
områden som berör stålindustrin och termomekaniska
tillverkningsprocesser.
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Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson 5

Name of organisation Hans Åhlin

Telefon +46920491390

E-post hans.ahlin@ltu.se

Projektledare 2

Name of organisation Mats Oldenburg

Telefon +46920491752

E-post mats.oldenburg@ltu.se

Ekonomi 3

Name of organisation Lena Olsson

Telefon +46920492023

E-post lena.m.olsson@ltu.se

Payment method BIC/IBAN

Bank account number SE14 5000 0000 0583 9825 7830

Medsökande

Row 1

Country Finland

Län/Region Lappland

Kommun Kemi

Organisation number 2528792-5

Name of organisation Lapland University of Applied Sciences

Workplace id 1818-1818

Workplace name Industry and natural resources

Authorized signatory Martti Lampela

Besöksadress Tietokatu 1, 96400 Kemi

Arbetsställets postadress Jokiväylä 11 C

Arbetsställets postnummer 963 00

Arbetsställets postort Rovaniemi

Varför vill organisationen delta? Vilken

kompetens bidrar organisationen med?

The project content represents the core competence

for Arctic Stel and Mining RDI group. Lapland

University of Applied Sciences has a broad

experience on applied research of special steels used

especially in the mining industry. ASM RDI  team has

nearly ten years experience on proof-of-concept

studies executed with enterprises.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för

projektets verksamhet? Yes

Är organisationen offentlig? Yes

Kontaktperson 5

Name of organisation Rauno Toppila

Telefon +358 50 310 954286



E-post rauno.toppila@lapinamk.fi

Projektledare 2

Name of organisation Rauno Toppila

Telefon +358 50 310 9542

E-post rauno.toppila@lapinamk.fi

Ekonomi 3

Name of organisation Sonja Kuha

Telefon +358 40 824 4138

E-post sonja.kuha@lapinamk.fi

Row 2

Country Finland

Län/Region Norra Österbotten

Kommun Uleåborg

Organisation number 0245895-5

Name of organisation Oulun yliopisto (University of Oulu)

Workplace id 1818-1818

Workplace name Material and production technologies

Authorized signatory Jukka Kömi

Besöksadress Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa

Arbetsställets postadress PL 8000

Arbetsställets postnummer 900 14

Arbetsställets postort Oulun yliopisto

Varför vill organisationen delta? Vilken

kompetens bidrar organisationen med?

University of Oulu / Material and Production

Technology research unit represents top of the world

research on physical and mechanical metallurgy of

advanced steels. Steels and technology investigated in

the project belongs to the novel UHSS steels which is

a strategic research area for the unit.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för

projektets verksamhet? Yes

Är organisationen offentlig? Yes

Kontaktperson 5

Name of organisation Timo Kauppi

Telefon +358 50 325 8331

E-post timo.a.kauppi@oulu.fi

Projektledare 2

Name of organisation Timo Kauppi

Telefon +358 50 325 8331

E-post timo.a.kauppi@oulu.fi

Ekonomi 3

Name of organisation Hannele Lampela

Telefon +358 294 482 006
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E-post hannele.lampela@oulu.fi

Norsk partner

Projektbeskrivning

Investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål

Kvantifiera projektets

bidrag till

aktivitetsindikatorn

Kommentarer till

indikatorerna
Antal företag som får stöd 6 företag Företag som aktivt bidrar

med arbete och kunskap i
något av projektets
arbetspaket samt erhåller
teoretisk eller praktisk
handledning för att
utveckla processer kring
materialutnyttjande och
tillverkning.

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
innovations- eller FoU-
projekt

54 000 euro Total kontant
medfinansiering från
deltagande företag.

Antal företag som får stöd
för att introducera för
marknaden nya produkter

5 företag Företag som erhåller
teoretiskt eller praktiskt
handledning för att
utveckla processer kring
materialutnyttjande och
tillverkningsprocesser.

Antal företag som får stöd
för att introducera för
företaget nya produkter

4 företag Företag som erhåller
teoretiskt eller praktiskt
handledning för att
utveckla processer kring
materialutnyttjande och
tillverkningsprocesser.

Antal företag som deltar i
gränsöverskridande,
transnationella eller
interregionala
forskningsprojekt

15 företag Projektets deltagande
företag samt uppskattat
antal företag som kommer
att delta på seminarier och
för informationsspridning
om projektet och
projektets resultat

Ansökningar till Horisont
2020 inom regionens
fokusområden

ansökningar

Deltagande aktörer i
insatser som leder till nya
produkter, tjänster eller
metoder

9 aktörer Antal organisationer som
på något sätt aktivt deltar i
någon av projektets
aktiviteter. (3 universitet +
6 företag)

Programspecifikt mål
Företagens kommersialiseringsförmåga av innovationer har stärkts inom regionens fokusområden.

Specificera målgrupp
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Näringsliv

Kommentar till målgrupp
Projektets primära målgrupp är alla teknik- och verkstadsföretag (i synnerhet SMF), som är knutna till, norra
delen av Finland,  Norge och Sverige. Företagen i målgruppen har intressen av och/eller möjligheter att
tillverka och utveckla produkter samt processer med hjälp av termomekaniska tillverkningsprocesser.

Gruvindustrin är en viktig bransch i Norden-programmets målområde med dels många direkt anställda och
dels med många SMF som underleverantörer. Gruvindustrin kan gynnas av resultat från projektet speciellt
rörande effektivare materialanvändning och reducering av underhållskostnader. Ökad kunskap inom SMF för
processer gällande underhåll i fältmässig miljö i utmanande arktiskt klimat kan reducera industrins kostnader.
Vidare, då många SMF är underleverantörer till tung fordonsindustri, kan implementering av nya/modifierade
produktionsprocesser leda till produkter med bättre utmattningsegenskaper och minskade
underhållskostnader för maskinparken. Förmågan att tillverka mer geometriskt komplexa och viktoptimerade
komponenter/produkter ökar med införande av nya/förbättrade tillverkningsprocesser.

Projektets sekundära målgrupp är förutom studenter, lärare och forskare vid de involverade lärosätena även
andra branscher som kan dra nytta av produkterna och processernas egenskaper och kunskaps- och
teknikinnehåll för att skapa ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart och effektivt materialanvändande.

Stödsökande och medsökande

Forskningsinstitut
Luleå tekniska universitet (www.ltu.se). Ämnet hållfasthetslära leder arbetet inom detta projekt och har en
stark tradition av deltagande i industriella forskningsprojekt. Inom ämnet arbetar man med att studera och
matematiskt beskriva de mekanismer som styr materials och komponenters deformation och brott vid
belastning. Tillämpningarna kommer från industriell produktutveckling som omfattar såväl modellering och
simulering av tillverkningsprocesser som analys av produkters funktion.

Uleåborgs universitet (www.oulu.fi) är ett internationellt universitet
Material och produktionsteknik forskningsenhet har erfarenhet av:
- Metallurgi av avancerade höghållfasta stål
- Fysisk simulering och numerisk modellering
- Fysisk och svetsmetallurgi
- Termomekaniska varmvalsprocesser

Lapland University of Applied Sciences (www.lapinamk.fi) Inom industri- och naturresursområdet har
organisationen anläggningar för semiskale produktion av metallkomponenter  med termiska
tillverkningsprocesser. Vidare har organisationen goda kunskaper och bred erfarenhet av att utföra mekaniska
mätningar i fält.

Medaktörer:
SMF-industripartner, primära stödmottagare:

Piteå Härdteknik (www.hardteknik.se) är ett verkstadsföretag i Öjebyn utanför Piteå. Härdteknik arbetar med
tillverkning av delar och reservdelar till industrin samt härdbehandling av maskindetaljer som utsätts för hårt
slitage.

Swebor Stål Svenska AB (www.swebor.se) Företaget består av mekanisk verkstad inklusive
produktionsanläggningar för värmebehandling och härdning av stålprodukter.

Miilux Oy. (www.miilux.fi) Miilux Företaget erbjuder produkter för slitageutsatta detaljer inom industriell
användning.

Stora industripartner, indirekta stödmottagare

SSAB (SSAB Europe Oy, Raahe) (www.ssab.com) är ett stålföretag som arbetar i nära samarbete med
kunderna. SSAB utvecklar höghållfast stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och ur
hållbarhetssynpunkt.

Boliden (www.boliden.com) är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar
långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller, från brytning av malm (mineraler)
till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin.

Scania Ferruform är ett självständigt helägt dotterbolag till Scania. Scania Ferruform är centrum för Scanias
tillverkning av ramkomponenter i höghållfasta material. Företaget tillverkar bakaxlar, sidostänger,
tvärstänger, stötfångare och andra ramkomponenter.

Projektets huvudsakliga mål
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Utveckla och förbättra tillverkningsmetoder, processer och produkter genom introduktion av nya material,
simuleringsmetodik och produktionsmetoder genom samarbete och nätverksbyggande inom akademin och
industrin.

Projektets huvudsakliga mål är att genom gränsöverskridande sammankoppling av regionala nätverk i
programområdet för Interreg Nord samt via att involvera olika branscher och tillämpningar skapa nya
skärningspunkter mellan akademisk kunskap och industrin, särskilt små och medelstora företags (SMF)
empiriska "know-how" inom olika tillverkningsprocesser. Den tillverkande industrin (SMF) kan nå
konkurrensfördelar genom att möta basindustrins behov av lösningar för ett arktiskt klimat. Detta kommer att
öka den internationella konkurrenskraften för företagen. Vidare är målet att utveckla och förbättra
tillverkningsprocesser som ökar produktiviteten samt ger en hållbar material- och energieffektivitet inom
gruv-, tillverknings- och processindustrin.

Förväntat resultat

Resultatet från projektet förväntas bidra till att fler av regionen SMF börjar använda sig av kunskapsbaserade
metoder för att ta fram nya produkter genom termomekaniska processer. Deltagande företags kompetens
inom området förväntas växa vilket möjliggöra nya bättre slutprodukter med ökad livslängd och ett större
kundvärde. På lång sikt förväntas företagen ta till sig nya metoder för att optimera sina
tillverkningsprocesser.

Slutanvändarna får tillgång till komponenter med längre livslängd, vilket ger en minskad miljöpåverkan och
även minskade driftskostnader. Projektet ska resultera i tätare kontakt mellan SMF och lärosätena.
Universiteten utökar sina möjligheter att i framtiden delta i Horizon 2020-samarbetet tillsammans med
regionens SMF.

Långsiktiga resultat:
Långsiktigt kommer forskningsaktörer som deltager i gränsöverskridande partnerskap att bidra till regionens
innovativa förmåga och underlätta för förbättring av existerande och utveckling av nya produkter. Utveckling
av nya miljömässigt mer gynnsamma tillverkningsprocesser och produkter och bidrar till en hållbar tillväxt.
Miljövinsterna (reducerade utsläpp av växthusgaser, mindre materialåtgång och mer effektivt utnyttjande av
naturresurser) i en övergång från konventionella tillverkningsprocesser till termomekaniska dito skapar
möjligheter för regionens företag att erbjuda attraktiva och efterfrågade produkter på en global marknad. Vi
förväntar oss en möjlighet till ökat antal samarbetsprojekt mellan regionens SMF och
forskningsorganisationer inom området termomekaniska tillverkningsprocesser.

Motivera projektet

Karakteristiskt för Interreg Nord-området är det arktiska klimatet och den starka basindustrin. Inom
basindustrins processer hanteras hårda material vid låga temperaturer. Detta resulterar i ej försumbara delar
av omsättningen går till reparationer och underhåll på grund av. slitage. Komponenter och processer som
minskar slitage och därigenom underhåll, ökar konkurrenskraften för basindustrin.

Detta leder till en stor potential för SMF som underleverantörer, att tillhandahålla basindustrin med nya
lösningar och metoder. För att möjliggöra denna utveckling krävs samarbete mellan akademin och SMF för
att förfina tillverkningsprocesser och slutprodukter. Vidare kan ett ökat kunnande om moderna
kunskapsbaserade tillverkningsmetoder, som utnyttjar simulering av termiska processer, ge en ökad potential
för SMF att växa in på nya marknader. Antingen för individuella företag eller i samarbete med andra SMF.

Visionen är att regionen ska stärkas, både på regional nivå och inom EUs forsknings- och
innovationsramverk. Regionen skall bli en stark aktör som erbjuder avancerade produkter, processer och
material inom aktuellt teknikområde. Projektet förväntas bidra till målen inom EUs Europa 2020 strategi
genom att: Verka för utvecklingen av ny kunskap inom området termomekaniska tillverkningsprocesser såväl
som produkter och metoder baserad på denna kunskap.

Gränsöverskridande mervärde

Inom området finns få naturliga kopplingar mellan svenska och finska SMF samt forskningsorganisationerna
på respektive sida gränsen. Luleå tekniska universitets mycket goda kunskap inom processimulering,
Uleåborgs universitets djupa kunnande inom materialvetenskapliga ämnen i kombination med Lapland
University of Applied Sciences praktiska kunnande inom verkstadsproduktion skapar en komplett palett med
verktyg för utveckling termomekaniska processer. Ett bra samarbete mellan dessa organisationer möjliggör
för SMF att få en bra arena för att utveckla sina tillverkningsprocesser och söka sig mot nya internationella
marknader. Projektet riktar sig med seminarier och kommunikation till alla intresserade företag och
organisationer i programområdet (SE, NO, FI) och bidrar till möjligheten att uppnå en kritisk massa av SMF.
Detta möjliggör ökad innovativ förmåga och styrka på internationella marknader samt kan bidra till ett ökat
antal arbetstillfällen i regionen.

Samband med övriga insatser
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Projekten som beskrivs nedan är en delmängd av tidigare genomförda projekt, som kan relateras till detta
projektförslag

BASMI- Bothnian Arc Steel and Metal Industry (Kemi-Torneå yrkeshögskola (Finland), Business Uleåborg
(Finland), Ab Centek (Sverige), Luleå tekniska universitet (Sverige), Bothnian Arc Association (Sverige)).
Projektet utvecklar till metallindustrin anslutna företag i Bottenviksbågen (Finland-Sverige). Syftet med
projektet är att genomföra marknadsutveckling och internationalisering aktiviter samt affärs-och
teknikutveckling för att stärka konkurrenskraften hos stål-och metallindustrin i Bottenhavsregionen för att
uppnå långsiktig tillväxt. Projektverksamheten är inriktad på regionala utvecklingsorganisationer och FoU
samt att genomföra innovativ utveckling i näringslivet och teknik för små och medelstora företag.

Ovanstående projekt initierade samarbete i bottenviksbågen (Sverige, Finland). Projektet öppnade upp
kontakter för samarbete men huvudfokus var affärsutveckling varför teknikutveckling och samarbete inom
detta område var en mindre del.

MODELLERING OCH SIMULERING AV TERMOMEKANISKA PROCESSER
(Finansierad av Norrbottens länsstyrelse, Deltagare: LTU, Gestamp, SSAB, Swebor, Swerea MEFOS). Syftet
med projektet är att skapa ett långsiktigt samarbete mellan institut, universitet och företag i regionen som
arbetar inom stålfabrikation och värmebehandling och därigenom bidra till att stärka regionens
konkurrenskraft inom området. Detta kommer att ske genom att använda avancerade numeriska modeller och
metoder för utveckling av nya såväl som för att förbättra befintliga processer och produkter. Exempel på
områden där dessa modeller och metoder kan tillämpas: Allmän värmebehandling (uppvärmning, härdning,
härdning, glödgning, etc.), Svetsning, Stålproduktion (gjutning), varmvalsning och smide

Grundläggande resultat från ovanstående projekt, där fokus var på numerisk modellering och aspekter av
detta, kan ge värdefulla ingångsvärden till aktuellt projekt. Vidareutveckling av tidigare metodik och
processer kombinerat med de praktiska inslagen i förevarande projekt ger möjlighet till god vetenskaplig
grund för projektresultat.

TOOLWEAR - Modellering av termomekaniska processer för ökad produktivitet och kvalitet (LTU,
Gestamp, SSAB EMEA, Oerlikon Balzers, Ionbond, Swerea MEFOS). Termo-mekaniska
formningsprocesser används alltmer vid tillverkning av komplexformat ultrahöghållfast stål (UHSS) för
konstruktion och säkerhetskomponenter i bilar. Dessa processer är komplexa på grund av
temperaturförändringar på grund av kylning av verktygen, fastransformationer och verktygsstyckets
tribologiska interaktioner vid förhöjda temperaturer. Det finns ett behov av djupare förståelse och att skapa
ny kunskap för att kunna förutsäga verktygsslitaget i presshärdningsprocessen.

Kunskap från ovanstående projekt kan nyttjas som ingångsvärden för de delar av förevarande projekt som
behandlar nötning/förslitning. Den stora skillnaden är här att fokus är på nötning av verktyg då tunna plåtar
formas i varmt tillstånd. I aktuelltt projekt är fokus på varmformning och andra processer i varmt tillstånd för
tjocka stålplåtar vilket ger upphov till ett antal nya frågeställningar.

AusFerrit (LTU, Ovako, Smålands Stålgjuteri, Atlas Copco, Indexator, Olofsfors, Rototilt). Solid Mechanics
deltar i ett projekt inom VINNOVAs strategiska innovationsprogram - Metallic Materials - där stål baserat på
F-Si-C-systemet optimeras för kombinationer av styrka, seghet och slitstyrka bättre än konventionella
martensitiska stål. Tidigare försök med superbainitiska stål har inte inneburit kisel tillräckligt för att ge några
viktiga fördelar. Projektet kommer att genomföras i en kreativ miljö i samarbete mellan materialproducenter,
OEM: er och forskare vid LTU och Ausferritic AB.

Ovanstående projekt ger insikt i metallurgiska frågor som kan kopplas till deltagande ståltillverkare i aktuellt
projekt.

Horisontella kriterier - Hållbar utveckling

Projektet bidrar till förbättrad miljö med minskade utsläpp av växthusgaser genom en ökad global
användning av högpresterande material. Den idag huvudsakliga drivkraften för utveckling av denna typ av
processer är hänsyn till miljön och ökad säkerhet genom användning av högpresterande material för att
minska vikt. Den minskade vikten i kombination med bättre hållbarhet för nya nötnings/slitagebeständiga
stål, vilket leder till reducerade underhållskostnader, bidrar till ett mer hållbart och effektivt
materialutnyttjande. Under projektets genomförande kommer projektets medlemmar ta hänsyn till hållbara
principer som att minimera fysiska resor till möten och använda elektroniska verktyg för detta när det är
möjligt.

Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan kvinnor och män
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För att få personer av båda könen att känna sig inkluderade i projektet kommer hänsyn tas till tidigare
genomförda undersökningar inom jämställdhet vid LTU. I tidigare undersökningen ingick hur man skall
utrycka sig för att inte någon grupp eller något kön skall kännas sig exkluderad från ett projekts aktiviteter.
Riktlinjer från dessa studier kommer att följas i projektet. Målet är att få deltagande av det
underrepresenterade könet i både delprojekt samt vid seminarier. Projektet kommer att utförs i enlighet med
Luleå tekniska universitets policy för Lika rättigheter och möjligheter.

Tillverkande SMF inom programområdet, framförallt som underleverantörer till tung basindustri, har en hög
andel manliga anställda. För att motivera och attrahera underrepresenterade grupper (kön) kan inkludering av
materialteknik som en aspekt i projektet (i numeriska modeller, utveckling av nya material etc.) vara en
positiv faktor. Det är ett faktum att andelen kvinnliga studenter inom området materialteknik
(materialmekanik, materialvetenskap), både på grundnivå och på avancerad nivå (doktorander), är betydligt
högre än inom andra typer av maskintekniska utbildningar. Ökning av den innovativa och vetenskapliga
förmågan inom regionens SMF, i kombination med jämställdhetsprinciper om lika möjligheter i
kommunikationen av projektinformation och resultat kommer att underlätta strävan mot en mer könsneutral
representation inom SMF och basindustri i regionen.

Horisontella kriterier - Lika möjligheter och icke-diskriminering

Genom att aktivt arbeta med högteknologiska produkter och ett nära forskningssamarbete mellan regionens
SMF och universitet skapas förutsättningar att rekrytera välutbildad personal med vana att arbeta i miljöer
som kännetecknas av jämlikhet och mångfald. Projektets arbetsspråk är engelska för att minimera risken att
exkluderas från projektbeslut. Vidare är det viktigt vid kommunicering av projektresultat vid seminarier och
möten att se till att informationen är tillgänglig för alla deltagare. Mer specifikt att välja lokaler tillgängliga
även för personer med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller andra fysiska
hinder.

Horisontella kriterier - Samiska språket

-

Sammanfattande projektbeskrivning

Termomekaniska tillverkningsprocesser användas vid framtagande av komponenter med extrema egenskaper
som mycket hög hållfasthet och god slitagestyrka. Tillverkningsprocessen ger goda formningsegenskaper
samt slutprodukter med hög designfrihet och möjlighet till skräddarsydda materialegenskaper.

Karakteristiskt för Interreg Nord området är det arktiska klimatet och den starka basindustrin. Inom
basindustrin processer hanteras hårda material under låga temperaturer. Detta resulterar i ej försumbara delar
av omsättningen går till reparationer och underhåll på grund av slitage. Komponenter och processer som
minskar slitage och därigenom underhåll ökar konkurrenskraften är önskvärda.

Detta leder till en stor potential för SME-företag att tillhandahålla basindustrin med nya lösningar och
metoder. För att möjliggöra denna utveckling krävs samarbete mellan akademin och SME företagen för att
förfina tillverkningsprocesser och slutprodukter.

Resultatet från projektet förväntas bidra till att flera av regionen SME börjar använda sig av
kunskapsbaserade metoder för att ta fram nya produkter genom termomekaniska processer. Deltagande
företags kompetens inom området förväntas växa. Detta möjliggöra nya bättre slutprodukter med ökad
livslängd och ett större kundvärde. På lång sikt förväntas företagen ta till sig nya metoder för att optimera
sina tillverkningsprocesser.

Slutanvändarna får tillgång till hållbarare komponenter, vilket ger en mindre miljöpåverkan och även
minskade driftskostnader. Projektet ska resultera i tätare kontakt mellan SMF och lärosätena. Universiteten
utökar sina möjligheter att i framtiden delta i Horizon 2020-samarbetet tillsammans med regionens SME
företag.

Genom god samverkan inom projektet förstärks forsknings- och innovationsinfrastrukturen inom regionen
och skapar ett stort mervärde för företagen som får tillgång till att högklassig forskning och utbildning.

Abstract (på engelska)
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Thermomechanical manufacturing processes are used in the manufacture of components with extreme
properties such as very high strength and good wear resistance. The manufacturing process provides good
forming properties and products with high design freedom and the ability to tailor material properties.
Characteristic of the Interreg North area is the arctic climate and the strong base industry. In industry
processes, hard materials are processed under low temperatures. This results in significant parts of the sales
going to repair and maintenance due to wear. Components and processes that reduce wear and thus
maintenance increase competitiveness.

This leads to a great potential for SME companies to provide the basic industry with new solutions and
methods. To enable this development, cooperation between the academy and SME companies is required to
refine manufacturing processes and end products.

The result of the project is expected to contribute to more of the region SME:s start using knowledge-based
methods to develop new products through thermomechanical processes. Participating companies' expertise in
the area is expected to grow, enabling new, better products with increased service life and greater customer
value. In the long term, companies are expected to adopt new methods to optimize their manufacturing
processes.

End-users have access to more sustainable components, resulting in less environmental impact and reduced
operating costs. The project will result in closer contact between SMEs and higher education institutions. The
university is expanding its opportunities to participate in Horizon 2020 cooperation together with the region's
SME companies.

Through good cooperation within the project, the research and innovation infrastructure in the region is
strengthened and creates a significant benefit for companies that have access to high-quality research and
education.

Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk)

Korkean lämpötilan muovausprosesseilla voidaan karkenevilla teräksillä saavuttaa erittäin korkea lujuus ja
erinomainen kulumisenkestävyys. Niiden avulla pystytään muovaamaan hyvinkin monimuotoisia kappaleita
ja räätälöimään mekaanisia ominaisuuksia halutun laisiksi.

Pohjoisella Interreg alueelle raskas teollisuus, kuten sellu- ja paperitehtaat sekä kaivokset toimivat arktisissa
olosuhteissa. Erityisesti kaivoksilla kylmyys aiheuttaa huomattavia korjaus- ja kunnossapitokustannuksia,
joita voitaisiin vähentää käyttämällä paremmin kulumista kestäviä osia ja komponentteja. Tämä tarjoaa
teollisuuden alihankintaketjulle mahdollisuuden soveltaa korkean lämpötilan muovausprosesseja ja toimittaa
parempia ratkaisuja, mikä vähentää kunnossapidon tarvetta ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä.

Tämänkaltainen kehitys vaatii tutkimuslaitosten ja yritysten tiivistä yhteistyötä.

Tämän projektin tavoitteena on lisätä alueen metallialan yrityksien tietämystä termomekaanisten käsittelyjen
ja mallinnuksen käytöstä rankoissa olosuhteissa kestävien tuotteiden tietämyspohjaisessa (knowledgebased)
valmistuksessa. Projektin päätyttyä siihen osallistuvilla yrityksillä on valmiudet kehittää uusia, kulumista
entistä paremmin kestäviä tuotteita, mikä vähentää elinkaaren aikaisia kustannuksia mm. vähentyneen
huollon tarpeen ansiosta. Pitkällä aikavälillä uuden tuotantoteknologian käyttöönotto parantaa yritysten
valmistusprosessien optimointia.

Projektin tuloksena alueen PK yritykset osaavat hyödyntää termomekaanisesti muovattavien kulutusosien ja
komponenttien tietämyspohjaista valmistusta uusien tuotteiden kehityksessä. Tämä edesauttaa nykyistä
kestävämpien ja huoltovapaampien ratkaisujen tuottamista mikä puolestaan parantaa loppuasiakkaiden
prosessien tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Projekti edistää myös PK yritysten ja korkeakoulujen
välistä yhteistyötä. Tämä puolestaan parantaa korkeakoulujen mahdollisuuksia osallistua Horizon 2020
yhteistyöhön.

Projektissa tehtävä yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö vahvistaa alueen innovaatioympäristöä ja
luo uusia mahdollisuuksia uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Tid- och aktivitetsplan
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Activity Start date End date Cost (SEK) Description
Kommunikation 2018-01-01 2020-12-31 90 760 Koordinator: Lapland university of applied sciences (LUA).

Deltagare: Alla projektdeltagare.

Syfte:
Kommunikation av projektresultat utanför projektgruppen.
Användning av metoder och mediekanaler som webbplatser,
seminarier och övriga informations- samt nätverksskapande
aktiviteter
Skapa nätverk och ekosystem för företag och
forskningsorganisationer i programregionen. Organisera
seminarier om forskning och utveckling av termiska
tillverkningsprocesser.

Mål:
- Sprida kunskap om användandet av moderna härdbara stål.
- Öka kunskapen om användning av moderna simulerings- och
beräkningsverktyg för tillverkningsprocesser.
- Öka kunskapen om svetsning och svetsegenskaper vid
tillämpning i kalla och ogästvänliga miljöer.

Planerade aktiviteter:
1. Arrangering av seminarium 1, 2018
2. Arrangering av seminarium 2, 2019
3. Arrangering av seminarium 3, 2020
4. Publicering och underhåll av projektets publika webplats.
5. Koordinering av av arbetspaket och rapportering.

Activity Start date End date Cost (SEK) Description
Projektledning 2018-01-01 2020-12-31 117 885 Koordinator: Luleå tekniska universitet (LTU).

Deltagare: Alla projektdeltagare.

Syfte:
Samordning av projektet, inklusive arbetspaket (WP).
Rapportering till finansiärer
Planering av gemensamma aktiviteter, sammankallande för
möten, delat ansvar för agenda och utförande av projektets
delmoment. Alla parter bidrar, LTU sammanställer och
avrapporterar.

Mål::
Koordination av projektet som helhet.
Planerade aktiviteter:
1. Koordinering av arbetspaket och styrgruppsmöten.
2. Rapportering till finansiärer.
3. Styrgruppsmöten
4. Koordinering av arbetspaket.

Planering kan förändras för att anpassas till andra
projektrelaterade aktiviteter. Planen är att fördela antalet
möten lika mellan de samverkande länderna. Sammankallande
till möten är LTU.

Projektstyrningsgruppen föreslås bestå av representanter från
alla projektpartner och två företrädare för industrin. Avsikten
är att tillsätta styrgruppen med en jämn könsfördelning och en
bred sammansättning kunskapsmässigt. Styrgruppens
inriktning och huvudansvar kommer att vara uppföljning av
projektplanen och måluppfyllelsen.

Planerade styrgruppsmöten är ett varje halvår. Preliminära
datum: april 2018, oktober 2018, april 2019, oktober 2019,
april 2020, oktober 2020. planering kan ändras för att rymma
andra projektrelaterade aktiviteter. Planen är att fördela antalet
möten lika mellan de medverkande länderna.

Projektledare ett övergripande operativt projektansvar finns
hos stödsökande part. Delprojektledare för varje arbetspaket
återfinns hos organisationerna med koordinationsansvar för de
olika arbetspaketen.

Projektet kommer att ha en ledningsgrupp med representanter
från alla akademiska samverkansparter för att leda operativa
delarna i projektet.
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Activity Start date End date Cost (SEK) Description
Slutrapportering 2020-09-01 2020-12-31 26 917 Koordinator: Luleå tekniska universitet (LTU).

Deltagare: Alla projektdeltagare.

Syfte:
Slutrapportering av projektets genomförande och resultat till
finansiärer och övriga intressenter.

Mål:
Rapportering av projektresultat till finansierande
organisationer.
Planerade aktiviteter:
1. Slutrapportering till finansiärer

Activity Start date End date Cost (SEK) Description
WP1.1: Cutting and punching
at elevated temperatures

2018-01-01 2020-12-31 97 319 Deltagare:
Scania/Ferruform (SCA), Miilux (MIL), SSAB (SSA), Luleå
University of Technology (LTU), Oulu university (OUL)

Syfte:
Syftet med arbetspaketet är att undersöka effekter av
stansning/klippning av höghållfasta stål vid förhöjda
temperaturer. Specifikt med avseende på de skjuvade/klippta
ytornas kvalité, kraftreducering i verktyg samt den
håltagna/klippta komponentens utmattningsgräns

Mål:
- Ökad livslängd, med avseende på utmattning, för
chassi/ramkomponenter till tunga fordon.
- Förbättra kvalitet och slutlig geometri för producerade
komponenter (därmed reducera antalet felaktiga komponenter
och minska materialåtgång).
- Fastställa processkartor för tillverkning av komponenter
utsatta för klippning och håltagning, med målsättning att
erhålla optimala resultat med avseende på komponentens
utmattningsegenskaper.
- Testning av framtagna processvillkor i verklig
produktionsutrustning för håltagning och klippning/stansning.

Planerade aktiviteter:
De stålmaterial som ska användas i testning av
varmstansning/klippning är material som för närvarande
används i tung fordonsindustri. Materialet har en plastisk
flytgräns nära 500 MPa. Materialtjocklekar kommer vara i
området 7 till 9,5 mm. Stansning av hål i diameterintervallet 9
till 60 mm kommer testas och analyseras.

1. Val av testtemperaturer, stans/håltagnings-diametrar och
stansnings- och klipptoleranser.
2. Design, inköp av delar, tillverkning och montering av
stansnings/klippningsutrustning i laboratorieskala.
3. Framställning och preparering av testmaterial.
4. Laboratorietester - värmning av testmaterial i ugn med
efterföljande stansning/klippning. Temperaturer och
klippkrafter mäts och loggas i de experimentella testerna.
5. Undersökning och analys av geometrier och ytkvalitet på de
erhållna klippytorna.
6. Utmattningsprovning av utvalda provkroppar för jämförelse
med referensprover.
7. Fastställning av processkartor. Test av en delmängd av
framtagna processvillkor i industriell produktionsutrustning.
8. Koordinering av arbetspaket och rapportering av resultat
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Activity Start date End date Cost (SEK) Description
WP1.2 Forming of thick sheet
metal at elevated temperatures

2018-01-01 2020-12-31 125 844 Koordinator: Luleå tekniska universitet (LTU).
Deltagare:
Scania/Ferruform (SCA), Miilux (MIL), SSAB (SSA),
Lapland university of applied sciences (LUA), Luleå
University of Technology (LTU), Oulu university (OUL)

Syfte:
Syftet med arbetspaketet är att utveckla en teknik för
pressformning av komponenter tillverkade av relativt tjocka
stålplåtar. Formningen ska utföras vid förhöjda temperaturer
och därmed eliminera/minimera de nackdelar som nuvarande
dominerande metoder (kallformning) medför. Numeriska
beräkningsmetoder (Finita Elementmetoder) ska användas för
att simulera varmformnings- och kylprocessen.

Mål:
- Öka formbarheten för chassi/ramkomponenter och
möjliggöra komplexare geometrier.
- Öka formnoggrannheten och reducera återfjädring i formade
komponenter.
- Reducera formningskrafter och förslitning (nötning) av
verktyg.
- Utarbeta rekommendationer för processvillkor.
- Utföra formning i varmt tillstånd i laboratorie- och
industriell skala.

Planerade aktiviteter:
De stålmaterial som ska användas i testning av pressformning
vid förhöjd temperatur är material som för närvarande
används i tung fordonsindustri. Materialet har en plastisk
flytgräns nära 500 MPa. Materialtjocklekar kommer vara i
området 4 till 12 mm.

1. Val av geometrier för laboratorietester, test-temperaturer,
ståltjocklek, formningshastigheter etc.
2. Design, inköp av delar, tillverkning och montering av
formningsverktyg för laboratorietester.
3. Utrustning av tillverkat formningsverktyg för mätning av
temperatur och formningskrafter.
4. Framställning och preparering testmaterial för mekanisk
testning och formningsexperiment.
5. Bestämning av flytspänning och brott-töjning för
provmaterialet (in-material) genom dragprovning vid olika
temperaturer.
6. Numerisk modellering och simulering (FEM) av
varmformningsprocessen (laboratoriekomponent och utvald
produktionskomponent).
7. Laboratorietester - värmning av testmaterial i ugn med
efterföljande varmformning. Temperaturer och
formningskrafter mäts och loggas i de experimentella testerna.
8. Preparering av och mekanisk testning (i rumstemperatur) av
material from formad komponent och/eller från provkroppar
som kylts i plant tillstånd.
9. Uppmätning av geometrisk form/formavvikelse samt
förtunning/förtjockning av materialet i formad komponent
(från aktivitet 5).
10. Fastställning av processkartor.
11. Utföra test av varmformning i industriell anläggning.
12. Koordinering av arbetspaket och rapportering av resultat.
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Activity Start date End date Cost (SEK) Description
WP2.1: Wear steel
manufacturing and modelling.

2018-01-01 2020-12-31 100 562 Koordinator: Lapland university of applied sciences (LUA).
Deltagare:
Swebor (SWE), SSAB Finland (SSA), Boliden Aitik (BOA)
and Luleå University of Technology (LTU) Lapland
university of applied sciences (LUA)

Syfte:
Producera härdat stålmaterial motståndskraftigt mot
nötning/slitage utgående från en nyligen utvecklad
kvalitetsklass av stål. Det härdade materialet kommer testas
för nötningsbeständighet i fältförsök och jämföras med
konventionella slitagestål. Vidare kommer egenskaperna för
det härdade materialet att testas i ballistiska försök med
avseende på skyddsapplikationer (pansar).

Numerisk modellering och simulering (FEM) kommer
användas för att simulera härdningsprocessen, där
uppvärmning i ugn föregår släckning (kylning) med
vattenspray via kraftfulla munstycken. Simuleringar ska
prediktera det släckta materialets resulterande mikrostruktur,
hårdhetsfördelning och restspänningar.

Mål:
- Producera ett material med förbättrat
slitage/nötningsmotstånd jämfört med existerande
stålmaterial.
- Producera ett material med förbättrat ballistiskt skydd.
Utveckla beräkningsmodeller (FEM) som korrekt fångar
mikrostrukturförändring, hårdhet och mekaniska egenskaper
vid tillverkning av nötningsbeständiga stål med
vattenhärdning.

Planerade aktiviteter:
1. Planering av produktionen av materialet.
2. Installation/montering av termoelement (temperaturgivare) i
stålplåtar av valt material.
3. Produktion av testmaterial (härdning - inklusive
temperaturmätningar).
4. Preparering av provkroppar och mekanisk testning av
producerat material.
5. Preparering av provkroppar för nötnings/slitagetest och
ballistiska test.f
6. Modellutveckling, FE-modellering och simulering av
produktionsprocessen.
7. Fälttestning (slitage/nötning) av producerat material i
gruvindustrin.
8. Utvärdering av slitage/nötning.
9. Ballistiska tester.
10. Rapportering.
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Activity Start date End date Cost (SEK) Description
WP2.2 Wear steel
manufacturing and modelling

2018-01-01 2020-12-31 110 670 Koordinator: Lapland university of applied sciences (LUA).
Deltagare:
Härdteknik (HAR), Boliden Aitik (BOA) and Luleå
University of Technology (LTU),
Oulu University (OUL), Lapland university of applied
sciences (LUA), SSAB (SSA)

Syfte:
Syftet med detta arbetspaket är att producera härdat
stålmaterial motståndskraftigt mot nötning/slitage utgående
från en nyligen utvecklad kvalitetsklass av stål och en
uppdaterad/modifierad värmebehandling. Härdningsprocessen
sker via doppning i vattenbad.

Det producerade stålmaterialet beräknas erhålla längre
livslängd jämfört med konventionella existerande slitagestål
vid användning i svåra miljöer som gruvindustrin, inklusive
kallt klimat.

Mål:
- Producera ett stålmaterial med goda
nötnings/slitageegenskaper vid användning i komponenter för
gruvindustrin.
- Förbättrade processparametrar vid härdning av stål.
Fastställa processkartor för härdningsprocessen, inklusive
koppling mellan erhållna materialegenskaper och
värmebehandling av materialet.
- Fälttestning av materialet i applikation som används i
gruvindustrin.

Planerade aktiviteter:
1. Val av testmaterial och initiella värmebehandlingar.
2. Numerisk modellering och simulering av värmebehandling
av specificerad stålkvalitet.
3. Vattenkylning (direkt släckning i vattenbad) i
laboratorieskala.
4. Värmebehandling av tjocka stålplåtar i laboratorieskala.
5. Mekanisk testning av erhållet material samt jämförelse med
och utvärdering av simuleringsmodell.
6. Anpassning av simuleringsmodell till experimentella data.
7. Tillverkning av härdade stålplåtar.
8. Fälttestning av producerat material i gruvapplikation.
9. Utvärdering av slitage/nötning.
10. Koordinering av arbetspaket och rapportering.
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Activity Start date End date Cost (SEK) Description
WP3: Modelling and
simulation of welding in cold
climate

2018-01-01 2020-12-31 110 391 Koordinator: Oulu Universitet (OUL)
Deltagare:
Swebor (SWE), SSAB Finland (SSA), Boliden Aitik (BOA),
Luleå University of Technology (LTU), Lapland university of
applied sciences (LUA).

Syfte:
Syftet med detta arbetspaket är att testa och utvärdera
svetsning och svetsfogars egenskaper under extrema
förhållanden (främst låg omgivningstemperatur) för att ta fram
optimala processparametrar för reparationssvetsning i fält.
Jämförelse sker med svetsning och svetsfogars egenskaper
under normala förhållanden.

Mål:
- Fastställande av processkartor för svetsning, baserat på
omgivningstemperatur och det svetsade höghållfasta
stålmaterialets tjocklek.
- Testning och analys av olika förvärmnings- och
svetsstrategier.
- Testning i laboratorieskala av svetsat materials seghet och
utmattningsegenskaper.
- Modellering och simulering av svetsning baserat på utförda
test.
- Testning and implementering av svetsinstruktioner.
Fälttestning av framtagna svetsinstruktioner och
processkartor.

Planerade aktiviteter:
1. Val av testmaterial, ståltjocklekar och svetsmetoder.
2. Design av svetsprocess för utvalt stålmaterial.
3. Modellering och simulering av av svetsprocess i låga
temperaturer för utvalt stålmaterial.
4. Svetsning i laboratorieskala enligt bestämda parametrar för
fältmässig svetsning och temperaturhistorik. Fastställande av
svetsparametrar.
5. Mekanisk testning och karaktärisering av testmaterial
(basmaterial och svetsat material i kallt och varmt tillstånd)
samt jämförelse med simuleringsmodell för svetsprocessen.
6. Anpassning av simuleringsmodell till experimentella data. l
7. Utvärdering av svetsmetoder för gruvapplikationer i kallt
klimat samt bestämning av specifikationer för svetsprocesser i
låga temperaturer.
8. Koordinering av arbetspaket och rapportering.

EU-budget

Cost type Luleå tekniska

universitet

1. Lapland

University of

Applied Sciences

2. Oulun yliopisto

(University of

Oulu)

Total

Personal 334 223 189 445 102 287 625 955

 - Researcher/project
leader 1 (LTU)

69 300 0 0

 - Researcher/project
leader 2 (LTU)

55 440 0 0

 - Researcher/project
leader 3 (LTU)

86 520 0 0

 - Lab technician 1
(LTU)

10 080 0 0

 - Researcher/project
leader 1 (OUL)

0 0 23 760

 - Researcher/project
leader 2 (OUL)

0 0 53 640

 - Lab technician 1
(OUL)

0 0 5 760
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 - Researcher/project
leader 1 (LUA)

0 41 580 0

 - Researcher/project
leader 2 (LUA)

0 100 440 0

 - Lab technician 1
(LUA)

0 12 000 0

 - 0 0 0

 - Lönebikostnad
(SE 51%)

112 883 0 0

 - Lönebikostnad (FI
23 %)

0 35 425 0

 - Lönebikostnad (FI
23 %)

0 0 19 127

Kontor och
administration

0 0 0 0

Extern sakkunskap
och externa tjänster

7 600 8 600 6 600 22 800

 - 2018 -
Tillverkning
provmaterial "wp
1.1 cutting and
punching"

1 000 0 0

 - 2018 -
Tillverkning
testmaterial "wp 1.2
Forming thick
sheets"

2 000 0 0

 - 2019 - Wp2.1
tillverking
testmaterial
mechanisk testning
wear and ballistic
tests

0 2 000 0

 - 2020 - Wp2.1
tillverkning
testmaterial ballistic
tests

2 000 0 0

 - 2020 - wp 2.1
provning "ballistic
tests"

2 000 0 0

 - 2018-2020 Wp 0
Nationell kontrollant
finland

0 0 6 000

 - 2018-2020 Wp 0
Nationell kontrollant
finland

0 6 000 0

 - 0 0 0

 - 2018 Wp 0.2
Seminar Information
activities,
promotions and
marketing

600 0 0

 - 2019  Wp 0.2
Seminar Information
activities,
promotions and
marketing

0 0 600

 - 2020  Wp 0.2
Seminar Information
activities,
promotions and
marketing

0 600 0

Resor och logi 4 000 10 000 6 000 20 000

 - Resor och logi 4 000 10 000 6 000
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Utrustning 10 500 6 200 1 000 17 700

 - 2018 - Wp
1.1Testrigg "cutting
and punching"

5 000 0 0

 - 2019 - Wp 1.1
Testmaterial "cutting
and punching"

1 000 0 0

 - 2018 - Wp 1.2
Testmaterial
"Forming thick
sheets"

4 500 0 0

 - 2018 - Wp 2.1
Material for wear
and ballistic tests

0 700 0

 - 2018 -Wp 2.2
material for lab
testing of wear

0 2 000 0

 - 2019 - Wp 3
Material for lab
scale welding tests

0 1 000 0

 - 2019 - Wp 3
Material for material
charactarisation of
welded material

0 0 1 000

 - 2020 - Wp3
Material for
evaluation of
welding methods

0 1 000 0

 - 2018 - Wp 1.2
Testmaterial
"Forming thick
sheets"

0 500 0

 - 2019 -  - Wp3
Material for lab
scale welding
methods

0 1 000 0

Schablonkostnader 50 134 28 416 15 343 93 893

 - Schablonkostnad
(15%)

50 134 28 416 15 343

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0

Sum, actual costs 406 457 242 661 131 230 780 348

Sum, contributions
other than money

0 0 0 0

Sum, costs 406 457 242 661 131 230 780 348

Financier Description Luleå tekniska

universitet

1. Lapland

University of

Applied

Sciences

2. Oulun

yliopisto

(University of

Oulu)

Total

Offentlig
kontantfinansieri
ng

89 798 63 383 34 479 187 660

 - Region
Norrbotten

58 337 0 0

 - Luleå
Kommun

31 461 0 0

 - 0 0 0

 - Lapin Liito 0 63 383 34 479
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Privat
kontantfinansieri
ng

52 461 21 548 11 452 85 461

 - Härdteknik kontanta medel 3 000 0 0

 - Boliden kontanta medel 15 000 0 0

 - Swebor kontanta medel 3 000 0 0

 -
Scania/ferruform

0 0 0

 - SSAB kontanta medel 0 19 589 10 411

 - Miilux kontanta medel 0 1 959 1 041

 - Längmanska
företagarfonden

kontanta medel 31 461 0 0

Sum, cash
financing

142 259 84 931 45 931 273 121

Sum,
contributions
other than money

0 0 0 0

Sum, financing
(other than EU-
funding)

142 259 84 931 45 931 273 121

European regional
development fund

264 198 157 730 85 299 507 227

Calculated funding
(EU-funding) of
actual costs

65 % 65 % 65 % 65 %

Calculated funding
(EU-funding) of
approved
counterpart
financing

65 % 65 % 65 % 65 %

Calculated funding
(EU-funding) of
total financing

65 % 65 % 65 % 65 %

Part - other public
financing (other
than EU-funding)

22,09 % 26,12 % 26,27 % 24,05 %

Part - private
financing

12,91 % 8,88 % 8,73 % 10,95 %

Total financing 406 457 242 661 131 230 780 348

Applied amount 507 227

Förväntas intäkter efter projektets slut?
No

Om osäker, kommentera

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
No

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

Norsk budget
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Cost type Norwegian project budget
Personal 0

Kontor och administration 0

Extern sakkunskap och externa tjänster 0

Resor och logi 0

Utrustning 0

Schablonkostnader 0

Avgår projektintäkter (negativ kostnad) 0

Sum, actual costs 0

Sum, contributions other than money 0

Sum, costs 0

Financier Description Norwegian project budget
Offentlig kontantfinansiering 0

Privat kontantfinansiering 0

Sum, cash financing 0

Sum, contributions other than
money

0

Sum, financing (other than EU-
funding)

0

IR Midler 0

Support part (IR Midler) of
actual costs

0 %

Calculated funding (EU-funding)
of approved counterpart
financing

0 %

Calculated funding (EU-funding)
of total financing

0 %

Part - other public financing
(other than EU-funding)

0 %

Part - private financing 0 %

Total financing 0

Applied amount 0

Bilagor

Row File name Description/comment

1 UTMP_Vastinrahahakemus_Lapin Liitto_2017-09-01 FINAL.pdf Sammanfattning ansökan Projektplan (engelska)

2 Appendix_LOI.pdf Ansökan_medfinansiering_Länmanska_företagarfonden

3 Bilaga-UTMP-projektplan-eng.pdf FI_Ansökan_medfinansiering_Lapin_liitto

4 Ansokan-Langmanska-ftg-fond-final-170831.pdf bilaga_Letter-of-intent

Signature
Missing
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2 SUMMARY  
Thermomechanical manufacturing processes are used in the manufacturing of components with 

extreme properties such as very high strength and good wear resistance. The manufacturing process 

provides good forming properties and products with high design freedom and the ability to tailor 

material properties. 

Characteristic of the Interreg North area is the arctic climate and the strong base industry. In industry 

processes, hard materials are processed under low temperatures. This results in significant parts of 

the sales going to repair and maintenance due to wear. Components and processes that reduce wear 

and thus maintenance increase competitiveness. 

This leads to a great potential for SME companies to provide the basic industry with new solutions 

and methods. To enable this development, cooperation between the academy and SME companies is 

required to refine manufacturing processes and end products. 

The result of the project is expected to contribute to more of the region SMEs start using knowledge‐

based methods to develop new products through thermomechanical processes. Participating 

companies' expertise in the area is expected to grow, enabling new, better products with increased 

service life and greater customer value. In the long term, companies are expected to adopt new 

methods to optimize their manufacturing processes. 

End‐users have access to more sustainable components, resulting in less environmental impact and 

reduced operating costs. The project will result in closer contact between SMEs and higher education 

institutions. The university is expanding its opportunities to participate in Horizon 2020 cooperation 

together with the region's SME companies. 

Through good cooperation within the project, the research and innovation infrastructure in the 

region is strengthened and creates a significant benefit for companies that have access to high‐

quality research and education.  

3 PROJECT BACKGROUND 
Sustainable production of raw materials and increased self‐sufficiency of critical minerals production 

is one of the main policies in the EU. In the Interreg Nord programme focus area (northern parts of 

Finland, Norway and Sweden) the mining industry is of large importance in that sense. However, in 

the production of minerals various forms of wear problems cause production downtime and huge 

costs every year. Maintenance, repair and in many cases, development of new equipment for the 

basic industry, and not only the mining industry, is performed by many SMEs in northern Sweden and 

Finland. SMEs, such as engineering‐ and manufacturing firms, are dependent on large basic 

industries, in many cases as sub‐contractors or service suppliers. 

Many SMEs are highly skilled, often experienced based, in their specific field. Due to specialization, 

the SMEs are sensitive for change in the market conditions for the basic industry. When the market 

for basic industry is good, it is problematic for the SMEs to find and hire skilled personnel. On the 

other hand, when the market is low for the basic industry, it can be difficult for SMEs to redirect 

production to other market areas to secure the company revenues. 
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The demand for less environmental impact and the need for better performance in combination with 

lower costs is driving forces for the technological development in the steel producing industry. High 

performance steels are a trademark for Nordic steel producers, such as SSAB and are utilized by 

SMEs in their work as sub‐contractors for the basic‐industry. However, in many cases, the new steel 

grades require different processing steps when manufacturing products, such as very precise heating 

and cooling. Further, to increase the SMEs innovative ability, predictive engineering, with the aid of 

computer numerical simulation tools is necessary. Although SMEs are partly using such tools already, 

they are mainly used for validation of and calculation on existing products. In addition, including a 

heating process increases the complexity of numerical simulations. 

Universities in the northern part of Sweden and Finland (Luleå Univerity of Technology, Oulu 

University and Lapland University of Applied Science) jointly possess a vast experience and scientific 

knowledge of manufacturing processes and modeling and simulation of such processes. 

Not any single SME company can manage the knowledge of the whole process chain with scientific 

based engineering and design (design, simulation, prototyping (reduced) and manufacturing with 

thermomechanical processes). By joining together SMEs with different specialization, supported by 

university scientific knowledge yields a critical mass of knowledge and experience. This network of 

SMEs and scientific institutions can increase the SMEs innovative ability, widen their possibilities to 

compete on an international market (besides northern Finland and Sweden), and further increase 

their ability to perform complex projects when functioning as suppliers to the basic industry. 

 

3.1 Present state 
Currently the industry works with experience based method in product and process development. 

Thermomechanical manufacturing method are more complex than conventional manufacturing but 

offers great benefits in formability, material usage and final material properties.   

3.2 Needs analysis 
To further improve material usage there is a need for implementation of science‐based methodology 

in process and product development using thermomechanical methods. Further, it is of utter 

importance that the region’s SMEs continue to develop by contributing to methods and 

manufacturing processes that increases their market strength. By utilizing the strength of networks, 

company to company and research institutions to companies, it can give good international 

competitiveness based on solutions for the special challenges from operating in arctic environment. 

Figure 1 shows an illustration of development of goals, vision and milestones for the project based on 

effects, reasons and causes. 
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Figure 1: Project need analysis and goal 

 

 

4 GOALS 
The main objective of the project is to create new intersections between academic knowledge and 

industry, in particular SME companies with good empirical know‐how in different manufacturing 

processes, through the interconnection of networks in the Interreg NORD programme region of 

interest (northern Sweden, Finland and Norway), as well as in various industries and applications. 

This will increase international competitiveness for companies. Furthermore, the goal is to develop 

manufacturing processes that increase productivity, material usage efficiency and energy efficiency 

in the mining, manufacturing and process industries.  

 

Effects

The usage of thermal production processes and new 
materials in order to manufacture lighter and more 
durable products is low

The usage of thermal production processes and new 
materials to achieve a sustainable and robust production 
with reduced energy consumption is low

Vision/aim

Develop and enhance production and products through 
introduction of new material, simulation methodology 
and production through collaboration and networking in 
academia and industry. 

Reasons 

Missing simulation experience/access  for production and 
tool development 

Missing laboratory access to develop and test out new 
production processes

Main Goal

Increased usage of simulation technology and 
introduction of new material and processes 

Increased network of companies interaction with 
research resources 

Reduce material consumption

Reduce energy consumption 

Reduce cassations due to tolerances and refurbishing

Causes

Low awareness of advantages with thermal 
manufacturing processes

Low awareness of simulation technics 

Unwilling to make changes into a inexperienced area

Problems finding cooperation partners for projects 
collaboration and experience exchange

Milestones

Create network between parts with similar interest

Introduce simulation technics for product and process 
developments 

Development of new or updated manufacturing 
processes  

Development of new or updated materials.   
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5 TARGETS 

5.1 WP 0: Project Management (Project Coordination) 
WP coordinator: Luleå university of technology (LTU) 

Participants: All partners 
 
Intention:  
• Coordination of all WP  
• Reporting to financiers 
• Planning of joint activities, meetings convening, sharing responsibility for agenda and execution. 

All parties contribute LTU compiles and reports. 
 
WP‐targets 
The targets are: 

 Coordination of the complete project  
 
Steering Group meetings: 
Follow‐up of project plan and goal fulfillment. Planned Steering Group meetings are one‐half‐yearly. 
April 2018, October 2018, April 2019, October 2019, April 2020, October 2020. Planning may change 
to accommodate other project‐related activities. The plan is to allocate the number of meetings 
equally between the cooperating countries. Convening part for meetings is LTU 
 

5.1.1 WP 0.1: Final Reporting  
WP coordinator: Luleå university of technology (LTU) 

Participants: All partners 
 
Intention:  
• Final reporting of project to financier 
 
WP‐targets 
The targets are: 

 Reporting to funding organizations.  
 

5.1.2 WP 0.2: Communication  
WP coordinator: Lapland university of applied sciences (LUA) 

Participants: All partners 

Intention:  
• Communication of project results outside the project group. 
• Use of methods and media channels such as websites, seminars and other information as well as 

networking activities 
• Create networks and ecosystems in the region for companies and research organizations. 
• Organize seminars on research and development of thermal manufacturing methods.  

 
WP‐targets 
The targets are: 
• Spread knowledge on usage on novel hardenable steels  

• Increase knowledge on usage of modern simulation methods for manufacturing processes.   

• Increase knowledge on welding properties in cold and harsh environment  
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5.2 WP1: Forming and cutting at elevated temperatures 
Development of manufacturing thick steel sheets products with the usage of thermal processes. 

5.2.1 WP1.1: Cutting and punching at elevated temperatures. 
WP coordinator: Luleå university of technology (LTU). 

 
Intention: 
The intention with the work package is to test the effect of punching/cutting of high strength steels 
at elevated temperatures regarding quality of the sheared surfaces, force reductions and fatigue life 
of the final component. 
 
WP‐targets 
The targets are: 
• Increased fatigue life of chassis components. 

• Improving the quality and final geometry of the produced components. 

• Establish process maps for manufacturing conditions to provide “optimal” results with regard to 

component fatigue performance. 

• The suggested process conditions will be tested in production equipment for hole punching and 

cutting/blanking. 

 

5.2.2 WP1.2 Forming of thick sheet metal at elevated temperatures. 
WP coordinator: LTU 
 
Intention: 
The intention with the work package is to develop a technique to press form thick steel sheet 

components by using forming at elevated temperatures and thus eliminate/minimize the previous 

mentioned drawbacks. Numerical simulations (FE‐method) will be used in order to simulate the hot 

forming and cooling process. 

WP‐targets 

The targets are: 
• Increase the formability of chassis components. 

• Increase the shape accuracy and reduce the spring back of the formed parts. 

• Reduce the forming forces and tool wear. 

• Establish recommendations for process conditions.  

• Perform laboratory and industrial hot press forming. 

 

5.3 WP2: Thermal manufacturing process development 
Development of processes for manufacturing and thermal treatment of novel wear resistant steel 

materials.  

5.3.1 WP2.1: Manufacturing of steel with high wear resistance and good ballistic protection 
WP coordinator: Lapland university of applied sciences (LUA) 
 
Intention: 
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Produce wear resistant steel material by using a newly developed grade. The hardened material will 
also be tested for its wear resistance in field tests and compared to conventional existing steels. 
Furthermore, the hardened material will also be tested for its performance in ballistic applications 
(armor). 
 
Numerical simulations (FE‐method) will be used to simulate the hardening process where furnace 
heating precedes the quenching by water jets. The simulations will predict the microstructure 
evolution, hardness distribution and the residual stresses within the quenched material. 
 
WP‐targets 
The targets are: 
• Produce a material with improved wear resistance compared to existing steel materials. 
• Produce a material with improved ballistic protection. 
• Develop FE‐models that accurately capture the microstructural evolution, hardness and 

mechanical response during water quench manufacturing of wear resistant steels. 
 

5.3.2 WP2.2 Wear steel manufacturing and modelling 
 
WP coordinator: Lapland university of applied sciences (LUA) 
 
Intention 
The intention with this work package is to develop new wear resistant steels based on a new steel 
grade with updated thermal treatments. The new steel grade will have better lifetime in harsh 
environments like the mining industry.  
 
WP‐targets 
The targets are: 
• New alloyed steel with better wear resistance in mining components equipment.  
• Improved process parameter window in hardening of steels.  
• Establish process maps for hardening process including coupling of material properties to 

thermal treatment.  
• Real‐life testing in mining application 
 
 

5.4 WP3: Modelling and simulation of welding in cold climate 
WP coordinator: University of Oulu (OUL) 
 
Intention 
The intention of this work package is to test welding under extreme condition to achieve the optimal 
parameters for out in the field reparation welding. Comparison with welding in normal conditions.  
 
WP‐targets 
The targets are: 
• Creating welding maps based on outside temperature and sheet thickness, for high strength 

steels specific material.  
• Testing of different heating and welding strategies 
• Lab testing of toughness and fatigue 
• Creating welding simulation models based on tests  
• Testing and implementing welding instructions 
• Real‐life testing of welding parameters  
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6 STAKEHOLDERS / INTEREST GROUPS 

6.1 Primary target group 
Metal & steel industry 

The project's primary target group is all engineering and manufacturing companies, and especially 

SMEs, which are linked to northern Sweden, northern Finland and northern Norway, and which have 

the interests and/or opportunities to manufacture and develop products and processes using 

thermomechanical manufacturing processes. 

 

Mining industry 

The mining industry is a significant branch in program region with many direct employees and sub‐

suppliers. Mining industry will benefit from project results concerning material usage and reduction 

in maintenance cost. Increased knowledge in SMEs regarding implementation processes for in‐field 

recommendations of field maintenance under harsh conditions concerning challenges of cold artic 

temperatures can reduce the cost for the industry. Figure 2 shows an example of mining parts 

subjected to extreme abrasion wear mechanisms.  

 

Figure 2: Mining application subjected to extreme abrasion wear on the steel part due to harsh working environment  

 

Heavy automotive industry  

Further, as many SMEs are sub‐contractors to heavy automotive industries, the benefits can be new 

production processes leading to more fatigue durable products and lower maintenance cost on 

production equipment. The ability to manufacture more geometrically complex and weight 

optimized products will increase due to implementation of new or enhanced production processes.  

6.2 Secondary target group 
The secondary target group of the project is, in addition to teachers, students and researchers at the 

educational institutions involved, other industries that can benefit from the products and the 
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knowledge and technical content inherent in the examined processes. All in the effort to create an 

economical and environmentally sustainable and efficient material usage. 

 

7 ACTIVITIES 
Activities in the project can be described as four work packages (WP) divided into sub‐tasks. The 

work packages are listed below. WP 0 contains project management, communication and 

information. WP 1‐3 and the sub‐tasks contain technology advancement, research and proof‐of‐

concept studies. In the proof‐of‐concept studies generic test cases of thermal manufacturing 

processes will be performed, including simulation of manufacturing processes, material studies and 

actual field tests.  

7.1 WP 0: Project Management  
 
WP coordinator: Luleå University of Technology (LTU) 

Participants: All partners 
 

7.1.1 Planned activities 
1. Coordination of all WP, Management group meetings  

2. Reporting to financiers 

3. Steering groups meetings 
4. Workpackage management 

 

7.1.2 Activity time plan 
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7.2 WP 0.1: Final Reporting  
WP coordinator: Luleå University of Technology (LTU) 

Participants: All partners 
 

7.2.1 Planned activities 
1. Final reporting to financers. 

7.2.2 Activity time plan 
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7.3 WP 0.2: Communication  
WP coordinator: Lapland university of applied sciences (LUA) 
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Participants: All partners 

7.3.1 Planned activities 
1. Arrangement of seminar 1, 2018 
2. Arrangement of seminar 2, 2019 
3. Arrangement of seminar 3, 2020 
4. Maintenance of project web page  
5. Work package management and reporting  
 

 

7.3.2 Activity time plan 
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7.4 WP1.1: Cutting and punching at elevated temperatures. 
WP coordinator: Luleå University of Technology (LTU) 

Participants: Scania/Ferruform (SCA), Miilux (MIL), SSAB (SSA), Luleå University of Technology 
(LTU), Oulu university (OUL) 
 
 

7.4.1 Planned activities 
The steel material(s) to be used in the hot punching/cutting testing is a material currently used in 

heavy automotive industry that has a tensile strength close to 500 MPa. The material thicknesses will 

be in the range of 7 to 9.5 mm. Punching of holes in the diameter interval 9 to 60 mm will be tested. 

1. Selection of test temperatures, punching diameters and punching/cutting clearances. 
2. Design, purchase of parts, manufacturing and assembly of lab test punching/cutting 

equipment. 
3. Preparation of test material. 
4. Laboratory tests ‐ heating in a furnace followed by punching/cutting. Temperatures and 

punching forces will be measured and logged during the experiments. 
5. Examination and analysis of geometry and surface quality of the obtained edges. 
6. Fatigue testing of selected samples together with reference samples. 
7. Establish process maps. 
8. Workpackage management and reporting 
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5	                                                    		 		 		 		 		 		 		                                    

6	                                                    		 		 		 		 		 		 		                                    

7	                                                                         		 		 		 		 		 		                  

8	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 

 

7.5 WP1.2 Forming of thick sheet metal at elevated temperatures. 
 
WP coordinator: Luleå University of Technology (LTU) 

Participants: Scania/Ferruform (SCA), Miilux (MIL), SSAB (SSA), Lapland university of applied 
sciences (LUA), Luleå University of Technology (LTU), Oulu university (OUL) 
 

7.5.1 Planned activities 
The steel material(s) to be used in the hot press forming testing is a material currently used heavy 

automotive industry that has a tensile strength close to 500 MPa. The material thicknesses will be in 

the range of 4 to 12 mm.  

1. Selection of lab test geometry, tool steel, test temperatures, sheet thicknesses, forming 
speeds etc. 

2. Design, purchase of parts, manufacturing and assembly of lab test forming tools. 
3. Manufacturing and assembly of lab test forming tools. Including heat and force 

measurements.  
4. Preparation of test material for mechanical testing and forming experiments. 
5. Flow stress and failure strain determination by tensile testing at different temperatures for 

the in‐material. 
6. FE‐modelling and simulation of the hot forming process (laboratory and selected production 

part). 
7. Laboratory tests ‐ heating in a furnace followed by hot forming. Temperatures and forming 

forces will be measured and logged during the experiments. 
8. Preparation and mechanical testing (at room temperature) of material from formed part or 

from plane cooled specimens. 
9. Shape measurements of geometry and material thinning/thickening of formed part (from 5). 
10. Establish process maps. 
11. Conduct tests of hot forming at an industrial facility. 
12. Workpackage management and reporting 
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7.5.2 Activity time plan 
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12	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 

 

7.6 WP2.1: Manufacturing of steel with high wear resistance and good ballistic 

protection  
 
WP coordinator: Lapland university of applied sciences (LUA) 
 
Participants: Swebor (SWE), SSAB Finland (SSA), Boliden Aitik (BOA), Luleå University of 
Technology (LTU), Lapland university of applied sciences (LUA) 
 

7.6.1 Planned activities 
1. Planning the production of material 
2. Installation of thermo‐elements in the steel sheet(s) 
3. Production of test material (temperature measurement included) 
4. Sample preparation and mechanical testing of produced material 
5. Preparation of samples for wear and ballistic tests 
6. Model development, FE‐modelling and simulation of the production process 
7. In field wear testing in a mine environment 
8. Evaluation of wear  
9. Ballistic tests 
10. Reporting 

 

 

7.6.2 Activity time plan 
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6	                                                                         		 		 		                           

7	                                     		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		                                    

8	                                                                                  		 		 		 		 		 		         

9	                                                                         		 		 		 		 		 		                  

10	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 

 
 

7.7 WP2.2 Wear steel manufacturing and modelling 
 
Workpackage Coordinator Lapland university of applied sciences (LUA) 
 
Partcipants: Härdteknik (HAR), Boliden Aitik (BOA) and Luleå University of Technology (LTU), 
Oulu University (OUL), Lapland university of applied sciences (LUA),SSAB (SSA). 
 

7.7.1 Planned activities 
1. Selection of test materials and initial heat treatments. 
2. Modelling of thermal treatment process of specific steel grade  
3. Water cooling in lab scale 
4. Lab scale thermal treatment of thick sheets 
5. Material testing and comparisons to simulation model  
6. Adaption of simulation model  
7. Manufacturing of hardened steel material plates 
8. Testing of new steel material in mining application  
9. Evaluation of wear  
10. Workpackage management and reporting 
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7.7.2 Activity time plan 
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7.8 WP3: Modelling and simulation of welding in cold climate 
 

Workpackage Coordinator: Oulu University (OUL) 
 
Partcipants: Härdteknik (HAR), Swebor (SWE), Boliden Aitik (BOA) and Luleå University of 
Technology (LTU), Oulu University (OUL), Lapland university of applied sciences (LUA), SSAB (SSA).  
 
 

7.8.1 Planned activities 
1. Selection of test materials, sheet thicknesses and welding methods.  
2. Designing welding process of specific steel grade  
3. Simulation welding process of specific steel grade in cold climate 
4. Lab scale welding according to the on‐site parameters and tempareture history, set up of 

welding parameters 
5. Material testing, characterization and comparisons with simulation model, (base material 

and welded material in cold and hot state) for the weldling process  
6. Adaption of simulation model  
7. Evaluation of welding methods for mining applications in cold climate and creating of 

welding process specification at cold conditions 
8. Work package management and reporting 

 

7.8.2 Activity time plan 
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8 BUDGET AND RESOURCES 
Expenses and planned financing for the 3‐year project are summarized and presented in the 

following tables. Note that all sums are in Euro currency. 

Activity     WP0  WP0.1  WP0.2  WP 1.1  WP 1.2  WP 2.1  WP 2.2  WP 3  Total 

                                

LTU  Hours  1260  320  400  1180  1240  360  520  440  5720 

OUL  Hours  240  80  400  240  240  180  240  830  2450 

LUA  Hours  240  80  940  0  580  1020  1110  580  4550 

Hour cost  Euro  618  101  501  388  520  450  444  372  3394 

Personnel 
cost 

Euro  59940  16480  58220  53080  72800  58320  70440  69240  458520 

Side costs 
 (SE 0,51)  

Euro  22491  5712  7140  24133  25133  7711  11138  9425  112883 

Side costs (FIN 
0,23) 

Euro  3643  1214  10171  1325  5410  9936  11178  11675  54551 

External expertise 
and service costs 

Euro  12000  0  1800  1000  2000  6000  0  0  22800 

Travel and 
Accomdation 

Euro  6900  0  2100  0  0  5500  2000  3500  20000 

Material/ 
equipment 

Euro  0  0  0  6000  5000  1700  2000  3000  17700 

Indirect  
costs (15 %) 

Euro  12911  3511  11330  11781  15501  11395  13913  13551  93893 

Total  Euro  117885  26917  90760  97319  125844  100562  110670  110391  780348 

                                

%  %  15%  3%  12%  12%  16%  13%  14%  14%  100,00% 

 

 

Sweden, Luleå University of technology  

LTU     2018  2019  2020  TOTAL 

Personnel 
cost 

   72660  75740  72940  221340 

Side costs 
 (SE 0,51)  

   37057  38627  37199  112883 

Side costs (FIN 0,23)     0  0  0  0 

External expertise and service costs     2000  1000  4600  7600 

Travel and Accomdation     1100  500  2400  4000 

Material/ 
equipment 

   9500  1000  0  10500 

Indirect  
costs (15 %) 

   16457  17155  16521  50134 

Total     138774  134023  133660  406457 

           

                 

Percent Total     56%  51%  50%  52% 
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Finland, Oulun yliopisto (University of Oulu)  

OUL     2018  2019  2020  TOTAL 

Personnel 
cost 

   18960  28920  35280  83160 

Side costs 
 (SE 0,51)  

   0  0  0  0 

Side costs (FIN 0,23)     4361  6652  8114  19127 

External expertise and service costs     2000  2600  2000  6600 

Travel and Accomdation     2300  2900  800  6000 

Material/ 
equipment 

   0  1000  0  1000 

Indirect  
costs (15 %) 

   3498  5336  6509  15343 

Total     31119  47407  52704  131230 

           

                 

Percent Total     13%  18%  20%  17% 

 

Finland, Lapin AMK (Lapland University of Applied Sciences) 

LUA     2018  2019  2020  TOTAL 

Personnel 
cost 

   48900  52020  53100  154020 

Side costs 
 (SE 0,51)  

   0  0  0  0 

Side costs (FIN 0,23)     11247  11965  12213  35425 

External expertise and service costs     2600  4000  2000  8600 

Travel and Accomdation     2400  4300  3300  10000 

Material/ 
equipment 

   4200  1000  1000  6200 

Indirect  
costs (15 %) 

   9022  9598  9797  28417 

Total     78369  82882  81410  242661 

           

                 

Percent Total     32%  31%  30%  31% 

 

Total cost (Sweden and Finland) 

All organisations  2018  2019  2020  TOTAL 

Personnel 
cost 

140520  156680  161320  458520 

Side costs 
 (SE 0,51)  

37057  38627  37199  112883 

Side costs (FIN 0,23)  15608  18616  20327  54551 

External expertise and service costs  6600  7600  8600  22800 

Travel and Accomdation  5800  7700  6500  20000 

Material/ 
equipment 

13700  3000  1000  17700 

Indirect  
costs (15 %) 

28978  32089  32827  93893 

Total  248262  264312  267774  780348 

Percent  32%  34%  34%  100% 
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Total project costs are to be financed in the following way: 

The planned financing for the project is summarized in the table below. 
   

2018  2019  2020  TOTAL 

Interreg NORD  0,65     161370  171803  174053  507226 

Public Funding (SE) 
 

           

Region Norrbotten     20597  18934  18807  58337 

Luleå kommun     10487  10487  10487  31461 

           

                    

SUM        31084  29421  29294  89799 
    

           

Public funding (FI) 
 

           

Lapin Liitto        27321  34601  35940  97862 

                   

                   

SUM        27321  34601  35940  97862 
    

           
    

           
    

           

Company Funding 
 

           

Härdteknik        1000  1000  1000  3000 

Boliden        5000  5000  5000  15000 

Swebor        1000  1000  1000  3000 

Ferruform        0  0  0  0 

SSAB        10000  10000  10000  30000 

Miilux        1000  1000  1000  3000 

Längmanska företagarfonden     10487  10487  10487  31461 

             

SUM        28487  28487  28487  85461 
   

            

SUM FUND 
   

248262  264312  267774  780348 

 

9 SCOPE OF THE PROJECT 

9.1 The main objective of the project 
Develop and enhance production and products through introduction of new materials, simulation 

methodology and production through collaboration and networking in academia and industry. 

The main objective of the project is to create new intersections between academic knowledge and 

industry, in particular SMEs empirical know‐how in different manufacturing processes, through the 

cross‐border interconnection of regional networks in the Interreg Nord programme area, as well as in 

various industries and applications. This will increase international competitiveness for companies. 

Furthermore, the goal is to develop manufacturing processes that increase productivity and leads to 

a sustainable material and energy efficiency in the mining, manufacturing and process industries.  

 Increased usage of simulation technology and introduction of new material and processes.  

 Increased network of companies interacting with research institutions and resources.  
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9.2 Deliverables 
 

Deliverables Work 
package 

Delivery date 
(months 
from project 
start) 

Responsible part 

Reporting to financers  WP0 M6, M12, 
M18, 
M24,M30 

LTU 

Final report to financers WP0.1 M36 LTU 
Communication of results through 
seminars, conferences and journal 
articles.  

WP0.2 M5, M17, 
M29 

LTU 

Progress reports on Cutting and 
punching at elevated temperatures 

WP1.1 M6, M12, 
M18, M24, 
M30 

LTU 

Progress reports on Forming of 
thick sheet metal at elevated 
temperatures. 

WP1.2 M6, M12, 
M18, M24, 
M30 

LTU 

Progress report on wear steel 
manufacturing  

WP2.1 M6, M12, 
M18, M24, 
M30 

LAPLAND UNIVERSITY 
OF APPLIED 
SCIENCES 

Progress report on wear steel 
manufacturing  

WP2.2 M6, M12, 
M18, M24, 
M30 

LAPLAND UNIVERSITY 
OF APPLIED 
SCIENCES 

Progress report modelling and 
simulation of welding in cold 
climate  

WP3 M6, M12, 
M18, 
M24,M30 

OUL 

 

 

9.3 Milestones 
 

Milestone Date 
• Project start, kick-off meeting, establishment of 
Project steering group (PSG) 

January 2018 

• 1 st Seminar on novel hardenable steels May 2018 

• 2nd Seminar on thermomechanical manufacturing 
processes + welding 

May 2019 

• 3rd Seminar on thermomechanical manufacturing 
processes + welding 

May  2020 

• Final project with summary and conclusions December 2020 
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9.4 Project motivation 
Characteristic of the Interreg North area is the Arctic climate and the strong base industry. In basic 
industry processes, hard materials are handled under low temperatures. This results in non‐negligible 
parts of the sales going to repair and maintenance due to wear. Components and processes that 
reduce wear and thus maintenance increase competitiveness. 
 
This leads to a great potential for SME companies to provide the basic industry with new solutions 
and methods. To enable this development, cooperation between the academy and SME companies is 
required to refine manufacturing processes and end products. Further, by increasing the SME 
knowledge in simulation of thermal manufacturing processes, the potential to grow into new 
markets, either for individual companies or in cooperation with other SMEs, will increase. 
 

10 CONNECTIONS TO OTHER PROJECTS 
The projects listed below are a subset of previous projects which can be related to the current 

project proposal. 

BASMI‐ Bothnian Arc Steel and Metal Industry (Kemi‐Torneå yrkeshögskola (Finland), Business 

Uleåborg (Finland), Ab Centek (Sverige), Luleå tekniska universitet (Sverige), Bothnian Arc Association 

(Sverige)). The purpose of the project is to carry through market development and 

internationalization activities as well as business‐ and technology development in order to 

strengthen the competitiveness of the steel‐ and metal industry in the Bothnian region to achieve 

long term growth. Project activities are focused to network companies, regional development 

organisations and R&D to make innovative development in business and technology for SMEs. 

Development work will be organised through analysis, structural work and “case‐studies” also on an 

international level.  

The above project initiated cooperation in the Bothnian Arc (Sweden, Finland). The project opened 

up contacts for cooperation but the main focus was business development, and technology 

development was a minor part in this project. 

TOOLWEAR ‐ Modeling of thermo‐mechanical processes for enhanced productivity and quality (LTU, 

Gestamp, SSAB EMEA, Oerlikon Balzers, Ionbond, Swerea MEFOS). Thermo‐mechanical forming 

processes are being increasingly employed in the manufacturing of complex shaped ultra‐high 

strength steel (UHSS) for structural and safety components in automobiles. These processes are 

complex owing to changes in temperatures due to the cooling of the tools, phase transformations 

and tool‐workpiece tribological interactions at elevated temperatures. There is a need for deeper 

understanding and to create new knowledge to be able to predict the tool wear in the press‐

hardening process. 

Knowledge from the project described above can be used as a first input to those parts of the current 

project dealing with wear problems. The focus in this project was wear in forming tools, caused by 

forming of thin plates in hot state. The current project proposal focus is on warm forming and other 

processes for thick steel plates, adding to the complexity of the problem formulation.  

AusFerrit (LTU, Ovako, Smålands Stålgjuteri, Atlas Copco,Indexator, Olofsfors, Rototilt). Solid 

Mechanics is participating in a project within VINNOVA:s strategical innovation program – Metallic 

Materials – where steel based on the F‐Si‐C system will be optimized for combinations of strength, 

toughness and wear resistance better than conventional martensitic steels. Previous attempts with 

super bainitic steels have not contained silicon enough to give any vital advantages. The project will 
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be performed in a creative environment in a collaboration between material producers, OEM:s, and 

researchers at LTU and Ausferritic AB. 

The project above gives insight into metallurgical questions which can be related to the steel maker 

participating in the current project. 

11 PROJECT ORGANIZATION 
11.1 Research institutes 
Luleå University of Technology (www.ltu.se) is experiencing strong growth with world‐leading 

competence in several areas of research. Our research is conducted in close cooperation with 

companies such as Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF and leading international universities. Luleå 

University of Technology has a total turnover of SEK 1,6 billion per year. The university currently have 

1,700 employees and 15,000 students.  

The division of Solid mechanics will lead the work within this project. The subject has a strong 

tradition of participation in industrial research projects. The subject deals with the study and 

mathematically describe the mechanisms for the materials and components, deformation and 

fracture under load. The methodology adopted is analytical, experimental and numerical. The 

research in solid mechanics is mainly oriented towards the areas of material modeling, nonlinear 

dynamics and fracture mechanics. The applications come from the industrial product that includes 

both modeling and simulation of manufacturing processes such as analysis of product function. One 

example is the analysis of thermo‐mechanical forming of ultra‐high strength components for the 

automotive industry. Has studied the properties of materials at hardening the material is cooled from 

about 900 degrees Celsius to room temperature for about 10 seconds. In another context, studied 

the material properties of materials subjected to high strain rates. The research covers a large extent 

the development of computer‐based analytical methods that are implemented in modern finite 

element program for nonlinear analysis. Some projects are also being developed inverse methods 

that combine experimental, numerical analysis and optimization. The research ranges from the 

material properties at the micro level to the systems and components function in industrial 

applications. 

Contact: Hans Åhlin, +46 920 491390, hans.ahlin@ltu.se  

 

Oulun yliopisto (The University of Oulu) (www.oulu.fi) is an international science university, which 

creates innovation for the future, well‐being, and knowledge through multidisciplinary research and 

education. 

Future innovation is about seeking, utilizing and applying new knowledge. The University of Oulu 

researches people and culture in a changing living environment, as well as opportunities that new 

technology provides for improving the well‐being of people and the environment. The University of 

Oulu is a multidisciplinary expert in Northerness. 

Founded in 1958, our research and education community is 16 000 students and 3000 employees 

strong, and one of the biggest and the most multidisciplinary universities in Finland. The ten 

faculties, the many departments and the specialized research units of the University of Oulu create 

the foundation for multi‐scientific research, innovation and training of experts for demanding 

professional tasks. 

Materials and production engineering research unit is experienced in: 
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 Metallurgy of advanced high strength steels 

 Physical simulation and numerical modelling 

 Physical and welding metallurgy 

 Thermomechanical hot rolling processes  

 

Contact: Timo Kauppi, +358 50 325 8331, timo.a.kauppi@oulu.fi  

 

Lapin AMK: Lapin ammattikorkeakoulu (Lapland University of Applied Sciences). (www.lapinamk.fi)  

The functions of Kemi‐Tornio University of Applied Sciences and Rovaniemi University of Applied 

Sciences merged on 1 January 2014 to form Lapland University of Applied Sciences. 

The University of Applied Sciences has four fields of expertise: 

 Social Services, Health and Sports, with administrative headquarters in Rovaniemi 

 Business and culture, with administrative headquarters in Tornio 

 Travel and tourism, with administrative headquarters in Rovaniemi 

 Industry and natural resources, with administrative headquarters in Kemi 

Each field of expertise includes several educational and research areas with which we carry out our 

mission to provide vocational oriented university education and to conduct research, development 

and innovation work that especially serves Lapland. Lapland University of Applied Sciences is 

maintained by Lapland University of Applied Sciences Ltd. 

In the field of Industry and natural resources, Lapland University of Applied Sciences has good 

facilities for production for semi‐full scale of metallic material production. The knowledge and 

experience in performing mechanical on‐site field measurements. 

Contact: Rauno Toppila, +358 50 310 9542, rauno.toppila@lapinamk.fi  

 

11.2 SME‐ industrial partners, primary beneficiaries: 
 

Piteå Härdteknik (www.hardteknik.se) is a workshop in Öjebyn outside Piteå. Today, Härdteknik 

offers a range of services, such as manufacturing parts and spare parts for industry and hardening of 

details to machines exposed to heavy wear. In addition, there is a branch that works with industrial 

assembly and renovation at major industries. With extensive experience and extensive competence 

in the engineering industry, the company do the work in the following areas: Cutting, Welding, 

Construction, Heat treatment, Hardening, turning, Milling, Service staff, Industry and Assembly. 

Contact: Tomas Persson (VD), 070‐5936919, tomas@hardteknik.se 
 
Swebor Stål Svenska AB (www.swebor.se ) have for 30 years have produced and delivered high 

quality steel products as quickly as possible to the highest possible value for money to customers 

worldwide. The company has own mechanical workshop shop including production facilities for 

thermal treatment of steels products. The products range from special products in wear resistant 

steels and ballistic armor steels. 

Contact: Robert Östberg, 070‐600 79 88, robert.ostberg@swebor.se  
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Miilux Oy. (www.miilux.fi) Miilux Abrasion Resistant and Ballistic Steel Centre provides services to 

companies in Finland and abroad. Our strengths are customer‐oriented operations, high‐quality 

products, fast, reliable deliveries thanks to our own stocks, and a skilled staff. Our production 

facilities are situated in Raahe within easy reach by sea and road. We are growing strongly and 

continuously developing our operations to meet customers’ needs now and in the future. 

Contact: ‐ 

11.3 Large enterprises‐supporting industrial partners, indirect beneficiaries 
 
SSAB (SSAB Europe Oy, Raahe) (www.ssab.com) is a highly specialized global steel company that 
works in close cooperation with customers. SSAB develops high strength steel and provides services 
for better performance and from a sustainability perspective. 
 
The company is a leading manufacturer in the global high‐strength steel market (AHSS) and 
segregated steel (Q & T), sheet metal and coarse sheet, pipe products and construction solutions in 
the construction sector. SSAB's steel and services contribute to lower weight of the final product and 
increase the product's strength and service life. 
 
SSAB has a cost‐effective and flexible production system. SSAB's production facilities in Sweden, 
Finland and the United States have an annual steel production capacity of 8.8 million tons. The 
company also has the capacity to process and complete various steel products in China and several 
other countries. In Sweden and Finland production takes place in integrated blast furnace processes. 
In the United States, scrap‐based production takes place in electric arc furnaces. 
 
Contact: Vili Kesti, +358 50 3143694, vili.kesti@ssab.com  
 
Boliden (www.boliden.com) is a high‐tech metal company with its own mines and smelters that work 
over the long term to guarantee society's supply of base metals and precious metals through the 
mining of ore (minerals) and the production and delivery of high quality metals to industry. 
 
The company’s high productivity is based on experience, innovation and advanced technology, 
developed in collaboration with Nordic technology and engineering companies. Today, around 5,500 
people work at Boliden, which has operations in Sweden, Finland, Norway and Ireland. Metals are 
needed in all sectors and without them, modern society would cease functioning. 
 
Contact: Erik Jänkänpää (Mine Manager), +46(0)70‐239 56 34, erik.jankanpaa@boliden.com 

 
Scania Ferruform is an independent wholly owned subsidiary of Scania. Scania Ferruform is the 
center of Scania's manufacture of frame components in high strength materials. The company has 
daily just in time deliveries of rear axles, sidebars, crossbars, bumper and other frame components to 
Scania's chassis assemblies in Södertälje, Zwolle and Angers. 
 
Contact: Peter Lundkvist, +46 920‐767 62, +46‐70 688 67 62, peter.lundkvist@scania.com  
 

11.4 Steering group  
 
The project steering group will consist of representatives from all project partners and two 
representatives from industry. The aim is that the group should be composed in a gender equal way. 
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The steering group focus and main responsibility will be to follow‐up of the project plan and goal 
fulfillment.  
 
Planned Steering Group meetings are one each half year. Preliminary dates: April 2018, October 
2018, April 2019, October 2019, April 2020, October 2020. Planning may change to accommodate 
other project‐related activities. The plan is to allocate the number of meetings equally between the 
cooperating countries.  
 
Proposed steering group 
 

Name  Position   Organization   Gender   Specialization  

Marta‐
Lena Antti  

Chaired 
professor 

LTU  Female  Material 
engineering 

Heli Lohi  Communicator  LUA  Female  Communications  

Timo 
Kauppi 

Researcher  OUL  Male  Metals research 

Saara 
Mehtonen 

Researcher  SSA  Female  Metals research 

NN  Researcher  SME  Male  Metals 
engineering 

 

12 CROSS‐BORDER CO‐OPERATION 
Within the area there are few natural connections between Swedish and Finnish SME companies as 

well as research organizations on each side of the boarder. LTU’s very good knowledge in process 

simulation and the University of Oulu in Materials Science, in combination with Lapland university of 

applied sciences practical knowledge in workshop manufacturing, creates a complete palette of tools 

for development of thermomechanical processes. Good cooperation between these organizations 

enables SMEs to get a good position to develop their manufacturing processes. The possibility to 

achieve a critical mass of SMEs can lead to increased innovative ability and competitive strength on 

international markets and further, contribute to an increased number on work opportunities. 

13 OUTC0MES FROM PR0JECT 

13.1 Expected result 
The result of the project is expected to contribute to more of the region SMEs start using knowledge‐
based methods to develop new products through thermomechanical processes. Participating 
companies' expertise in the area is expected to grow, enabling new, better end products with 
increased service life and greater customer value. In the long term, companies are expected to adopt 
new methods to optimize their manufacturing processes. This will for the SME companies lead to: 
 

 New innovative products 

 New services 
 
End‐users will have access to more sustainable components, which will reduce the environmental 
impact and reduce operating costs. In the environmental and business perspective, this devolvement 
will lead to:  
 

• Higher quality products  
• Increased lifetime of components 
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• Improved reliability and reduced maintenance 
• Better use of natural resources  
• Reduction of energy consumption using lighter components with optimized strength  

 
The project will result in closer contact between SMEs and higher education institutions. The 
university is expanding its opportunities to participate in Horizon 2020 cooperation together with the 
region's SME companies. 
 

13.2 Long‐term outcomes 
Research actors in acting in cross‐border partnerships naturally will contribute to the region's 

innovation capacity in the area and facilitates the development of existing and new products.  

Development of new manufacturing processes and products within the area will govern and promote 

a sustainable growth. The environmental gains associated with the transition from conventional 

manufacturing processes (reduced CO2 emissions, reduced material consumption more efficient use 

of raw materials) creates opportunities for the region's companies to offer attractive and demanded 

products in a global marketplace.  

The expectation is an increase in the number of collaborative projects between the region's SMEs 

and the research organization in the field of thermomechanical manufacturing processes. The vision 

is that both at regional level and within the EU's research and innovation framework program 

strengthen the programme region as a major player in offering advanced products, processes and 

materials in this field.  

The project is expected to contribute to the objectives of the Europe 2020 strategy by: Promote the 

development of new knowledge as well as products and processes based on this. Since steel 

materials are recyclable up to 100% one can reuse resources in a cycle without consuming them. The 

region companies can develop and increase the knowledge content of their products and processes 

to better compete in a global market. This brings the opportunity to broaden their business and 

increase employment rate in the region. 

14 COMMUNICATION 
Communication of project results is a key factor in the project.  

External communication 

Results will be communicated in project seminars aimed towards the regional SMEs and basic 

industry companies. This approach will function as a platform for interactions between the SMEs, the 

base industry and the research community in the region. New technical results will give better 

opportunities for offering SME processes and products to a wider range of possible customers, with 

the effect of new business opportunities. When arranging seminars, an all‐access principle will guide 

the performance, and attendants shall not be hindered to participate due to for example disabilities. 

Results will be published in national and international journals and conferences. All the partners are 

actively encouraged to participate in this process. The dissemination of results that could be sensitive 

will controlled by the Consortium Agreement. 

Acknowledgment of the financing organization will be included on presentation material and printed 

material. All in accordance to the rules of the Interreg north EU‐funding.  
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General information on the project will be dissipated for public viewing through web page controlled 

by responsible organization for work package communication. 

Internal communication 

Communication with the project partner will be handled by meeting both physical meetings and 

meetings via interactive channels e.g. video link.  

15 RISK ANALYSIS 
Ambitious projects may involve risks and uncertainties from a variety of sources. The project contains 

research and is aiming to new areas of applications. In the following table, a risk analysis is 

summarized, with estimated severity and proposed actions to minimize the effects. The probability 

of a risk is estimated on a scale from 1 to 5, where 1 is low probability and 5 is high probability. The 

severity of the risk is estimated on a scale from 1 to 5, where 1 small consequences and 5 is large 

consequences. The final risk value is achieved by multiplying the probability value with the value for 

consequences. 

Risks   
Risk calculation 

Actions Responsible 

Internal risks Probability Consequence Risk value     

Key person in the 
project leave 

1 4 4 New staff from the organization replace 
the person who ends. Unless the 
person's competence exists within the 
organization, consultant is appointed 
with the right skills 

Project leader 

Important actor / 
collaborator / 
partner goes out 

1 4 4 Continuous communication during the 
project with Important actor / 
collaborative / collaborative party. No 
other measures are therefore planned 
now due to relatively low risk value. 

Project leader 

Part of the co-
financing will not 
be available 

1 4 4 Request compensation from other 
parties for non-financing. No other 
measures are therefore planned now 
due to relatively low risk value. 

Project leader 

Horizontal criteria 
prove difficult to 
integrate and use 
as tools 

1 3 3 Continuous updating and horizontal 
criteria are taken into account in the 
project. Preventative work through 
preparation and planning and to 
constantly have the area on the agenda. 
No other measures are therefore 
planned now due to relatively low risk 
value. 

Project leader 

Lack of 
commitment from 
the target group 

1 3 3 Continuous communication within the 
project and with the target group. No 
other measures are therefore planned 
now due to relatively low risk value. 

Project leader 

The project does 
not control 
decided goals 

2 2 4 Continuous reconciliation within the 
project to ensure that and follow the 
project plan is adhered to. The steering 
group's function ensures goal fulfillment 
for the project. 

Project leader 

The project does 
not deliver 
sufficient results 

2 2 4 Review of activity planning and review 
of how the activities relate to the 
indicators. 

Project leader 

The project is in 
short supply 

1 4 4 If time fails during implementation, we 
must review our activity planning. Can 
we take additional resources or 
alternatively carry out other activities. 

Project leader 
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16 HORIZONTAL CRITERIA 
16.1 Horizontal criteria ‐ Sustainable development 
The project contributes to an improved environment with reduced greenhouse gas emissions 

through increased global use of high performance materials, mainly in the transport sector. Today's 

main driving force for the development of this type of processes is environmental considerations and 

increased security using high performance to reduce weight. The reduced weight in combination 

with longer durability of new wear resistant steels, leading to lower maintenance costs, will 

contribute to sustainable and efficient use of material resources. 

During the project execution, the internal project members will consider sustainable principles, such 

as minimizing travel to physical meetings and use electronic communication tools when possible. 

16.2 Horizontal criteria ‐ Equality between women and men 
To get people of both sexes to feel included in the project, consideration will be given to previously 

conducted gender equality studies at LTU. The previous survey included how to express themselves 

that no group or gender will feel excluded from the activities of a project. The project's project 

managers have participated in these surveys and will be responsible for these guidelines in the 

project. The aim is to have participates for the underrepresented gender in both subprojects and at 

seminars. The project will be conducted in accordance with LTU's Equal Rights and Opportunities 

Policy. 

The manufacturing SMEs of the programme region, as suppliers to the basic industry, have a high 

number of male employees. To motivate and attract underrepresented groups (gender) the inclusion 

of materials engineering aspects in the project (in numerical models etc) can be a positive factor. It is 

a fact that the share of female students is higher in the subject of material technology (material 

mechanics, materials engineering science), both in undergraduate and graduate education, 

compared to other mechanical engineering sectors. Increase of the innovative and scientifically 

based ability in the SMEs combined with consideration of equality principles in the communication of 

project information and results will facilitate the strive to a more gender‐neutral representation in 

the SMEs and basic industries in the region. 

 

16.3 Horizontal criteria ‐ Equal opportunities and non‐discrimination 
By actively working on high‐tech products and close research cooperation between the region's SMEs 

and universities, opportunities are created to recruit highly trained staff with the habit of working in 

environments characterized by equality and diversity. The project language will be English, to 

minimize the exclusion from project decisions. In communication of project results it is important to 

take into consideration accessibility of the information. More specifically by choosing premises for 

seminars accessible for all, including for people with special needs due to eg. mobility disabilities or 

hearing impairment. 
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2017/1110-2.4.3.3

Maria Bergman

Yttrande över ansökan om finansiering av LAN-eventet 
Bossking
Ärendenr 2017/1110-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering 
av eventet Bossking.

Sammanfattning av ärendet
Bossking är ett större LAN-event (Local Area Network) med fokus på E-sport. 
Arrangörernas ambition är att bli ett av Sveriges mest högkvalitativa event för 
tävlingsinriktade gamers och att locka internationella lag till Luleå. Detta ska 
ske genom höga prispotter, välarrangerat event, samt utbildningsinsatser 
kring E-sport. Målgruppen är personer i åldern 15 – 30 år.

Från Luleå kommun söks 50 tkr. Kostnaderna för eventet uppgår till 109 tkr. 
Övrig finansiering är via intäkter.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan avslås, i konkurrens med 
andra projektansökningar prioriteras inte denna ansökan. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Peter Olofsson, kvalitet & samhällsutveckling, ekonomikontoret
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BOSSKING 2017
W H O  W I L L  B E  T H E  B O S S K I N G ?

2 7 - 2 9  O K T O B E R
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Vi följer Svensk e-sports C
ode of Conduct för att sä

kra att 

våra deltagare och partners på alla nivåer ska känna sig 

välkomna i en trygg och inkluderande miljö.

TABLE  OF  CONTENT
D E T T A  Ä R  B O S S K I N G
A K T I V I T E T E R  P Å  B O S S K I N G
V I  S O M  S T Å R  B A K O M
H U R  N I  K A N  H J Ä L P A  T I L L
B U D G E T
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DETTA ÄR BOSSKING
Norrländsk E-sport på högsta nivå
Bossking är Norrbottens första professionella och större lan-event med fokus på 
E-sport. Vår ambition är att bli ett av Sveriges mest högkvalitativa event för 
tävlingsinriktade gamers och att locka internationella lag till Luleå.
Det skapar vi genom att ha några av Sveriges högsta prispotter för tävlande lag och 
genom att alltid sätta kundens upplevelse i främsta rummet. Vi ska bana väg genom 
att vara bäst på att arrangera event, men också genom att utbilda våra deltagare i hur 
man kan tänka och göra för att få utveckla E-sporten vidare på ett individuellt plan 
och i samhället.

Målgrupp

Till Bossking är man välkommen oavsett kön, ålder, hudfärg eller sexuell läggning 
men vi fokuserar i huvudsak på personer i åldern 15 – 30 år som är tävlingsinriktade, 
drivna och teknikintresserade. Vi ser också vikten vid att hålla kostanden nere så att 
alla E-sportsentusiaster, oavsett socioekonomiska status, kan delta.

Vision

Vår vision är att Bossking ska bli ett av Sveriges viktigaste event inom E-sport. Vi 
siktar på att växa med 100 procent varje år de tre kommande åren upp till 600 
människor år 2020. Bossking ska då ha flera internationella E-sportlag som tävlar i 
livesända turneringar som når över tjugotusen människor online.

För att nå vår vision fokuserar vi på följande frågor:

 Högsta kvalitet på bemötande och arrangemang
 Fokus på deltagarnas upplevelse och sponsorernas önskemål
 Uppmuntra god sportslighet
 Marknadsföring av eventet, lagen och deltagarnas historier
 Involvera E-sport organisationer från hela Sverige
 Samarbete med Arctic Game Lab, Luleå tekniska universitet, studentsektioner 

och andra lokala organisationer
 Mässbesök till andra E-sportevent för att hitta best practice
 Outreach till det lokala näringslivet och information om vikten av E-sport
 Etablering av streamingkanaler för att öka målgruppen online
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AKTIVITETER PÅ BOSSKING
 E-sport (Majors och Minors) 

Majorturnering: Turneringar där professionella lag möts och tävlar om 
prispotter. Här odlar vi kärnan i vår verksamhet. Tävlingar i högsta kvalitet med 
bra priser.

Minorturneringar: Dessa är till för att bygga kamratskap och gemenskap. Till 
dessa tävlingar är det enkelt att anmäla sig, här träffar man nya vänner och 
tävlar i god kamratskap.

 Casting / Streaming och Youtubers: För de som arbetar med gaming och E-
sport professionellt eller för de som vill in i branschen är kunskapen om 
casting och streaming ett måste. Vi ska hålla diskussioner och föreläsningar 
och föreläsningar varvas och belyser viktiga och aktuella frågor kring verktyg, 
distributionskanaler, marknadsföring etc. En mötesplats för nya och gamla 
kontakter.

 E-sport Management: Vi anordnar föreläsningar inom ämnen som inspirerar, 
berör och väcker eftertanke om hur man tar sitt E-sports lag och E-sporten i 
regionen till nästa nivå.

 Brädspel/Övrigt:  Pröva på brädspel i pauserna mellan E-sport och 
turneringar. Turneringar i ett antal välkända eller nya brädspel arrangeras. Flera 
hundra brädspel finns även för gratis utlåning. Instruktör finns på plats för att 
förklara spelregler.
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VI  SOM STÅR BAKOM
Bakom Bossking finner vi ett gäng ambitiösa E-sportsentusiaster samt en handfull 
föreningar som tillsammans arbetar för att skapa en välkomnande och social 
knytpunkt för likasinnade.

G A M E : I N
Game:In är Norrlands enda E-sportcenter och har som vision att vara en mötesplats 
för E-sportentusiaster. Eftersom Game:In erbjuder ett brett utbud av spelmöjligheter 
samtidigt som det finns möjlighet att umgås och titta på E-sport är det en unik plats 
som passar alla som älskar E-sport. Det drivs av Jimmie Lindvall och Jens Ekman.

E S G C
ESGC är en förening, baserad i Luleå, som arbetar för att främja E-sporten i Norra 
Sverige och vill med sitt arbete skapa en mer öppen, inkluderande och accepterande 
E-sportsindustri. Detta sker genom att utbilda och förmedla information om E-sport 
genom moderna medier samt genom nära samarbete med många andra 
evenemangsaktörer runt om i Norra Sverige. 

S T U D I E F R Ä M J A N D E T
Studiefrämjandet är en viktig samarbetspartner till Bossking där William Lund är vår 
kontakt

Ö V R I G A
Utöver dessa finns även privatpersoner som ideellt arbetar med Bossking. Bland 
annat Peter Olofsson, kommunikationsexpert på LTU Business, Ricky Eriksson, E-
sportarrangör på bland annat Dreamhack och David Rönnlund, arrangör och 
streamer.

http://bossking.se

http://esgc.nu

http://gamein.se
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HUR NI  KAN HJÄLPA T ILL
E-sport är en explosivt växande marknad, mer så än de flesta av oss kunde tro för 
bara 5 år sedan, och det finns ingenting som pekar på att tillväxten är på väg att avta. 
När de första medlemmarna i projektgruppen skapade det första utkastet av 
BOSSKING följde en flodvåg av intresse och entusiasm. Många företag, föreningar 
och privatpersoner kom att visa ett enormt intresse för att, på ett eller annat sätt, 
engagera sig i eventet. 

Tiden är rätt. Det finns ett behov och ett enormt intresse för ett tävlingsinriktat och 
gemytligt event, där Norrbottens bästa går upp mot varandra. Alla som någonsin har 
tävlat på ett LAN vet att ingenting går upp mot den spänning, nervositet och eufori 
man känner när man spelar inför en publik. Vi vill ta Norrbottens framtida E-sportare 
ut från lägenheten och in i rampljuset. 

Tillsammans med Luleå kommun kan det bli verklighet. Med kommunens stöd kan vi 
hålla nere kostnaderna, och försäkra oss att alla E-sportsälskare, oavsett 
socioekonomiska förhållanden, kan delta i vad som kommer att bli Norrlands bästa 
LAN-evenemang. Därför söker vi ett ekonomiskt stöd på 50 000 kronor av Luleå 
kommun.
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BUDGET

I N K O M S T E R :
á Pris (Inkl. moms) Antal Inkomster

VIP - Biljetter 750 15 11,250
Datorplats 400 90 36,000
Besökare 50 100 5,000
All Inclusive Lounge 7,500 1 7,500
Luleå Kommun 50,000 1 50,000

SUMMA: 109,750kr

U T G I F T E R :
á Pris (Inkl. 
moms)

Antal Inkomster

Funktionärer 500 40 20,000
Hyra produktion 25,000 1 25,000
Hyra lokal 25,000 1 25,000
Prispengar 12,000 1 12,000
Biljettstämpel 300 4 1,200
Biljettband 12 100 1,185
All Inclusive Lounge 2,000 1 2,000
Hemsida 3,000 1 3,000
Marknadsföringsmaterial 10,000 1 10,000
Städ och säkerhet 10,000 1 10,000

SUMMA: 109,385kr

INKOMSTER: 109,750kr
UGIFTER: 109,385kr

SUMMA: 365kr
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-10-10

 
2017/858-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av mingel på Entreprenörskapskonferens 2018
Ärendenr 2017/858-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 20 tkr till representationsmingel samt att 
medel anslås från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska universitet ansöker om finansiering av konferensmingel första 
kvällen på konferensen ”Nordic Conference on Small Business” (ämnet är 
entreprenörskap och innovation) den 23-25 maj 2018.   Arrangören beräknar 
ca 100 deltagare på konferensen.

Konferensen arrangeras vartannat år och senast var den i Riga, Lettland vilket 
visar att Nordic tolkas bredare än bara de fem nordiska länderna. Luleå 
kommun inbjuds att vara värd och berätta om Luleås utveckling. 
Arrangörerna räknar med att locka deltagare med bra spridning då det gäller 
etnicitet och kön.  Föreläsare och ledare för workshops kommer att 
representeras jämställt. Konferensen kommer att ledas av en kvinna och en 
man. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 
maximalt 20 tkr till välkomstmingel. 

Beskrivning av ärendet
Luleå tekniska universitet (LTU) skall anordna konferensen ”Nordic 
Conference on Small Business” 23-25 maj 2018 (ämnet för konferensen är 
entreprenörskap och innovation). Detta är en konferens som sker vartannat år 
och senast var den i Riga, Lettland, vilket visar att Nordic tolkas bredare än 
bara de fem nordiska länderna. Konferensen var när den startade för snart 30 
år sedan fokuserad på småföretag, men är idag en bred 
entreprenörskapskonferens. Luleå tekniska universitet räknar med 100 
deltagare, de flesta beräknas komma från de nordiska länderna och Baltikum. 
Ansökan avser sponsring av konferensmingel första kvällen på konferensen i 
Vetenskapens Hus.

Temat för konferensen är intra- och interorganisatoriskt samarbete för att 
utnyttja knappa resurser inom entreprenörskap och småföretag 
(Entrepreneurship and Collaboration). Forskare erbjuds även delta på 
konferensen med nedanstående teman:

140



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-10-10

 
2017/858-2.4.3.3

Maria Bergman

• Gender and entrepreneurship
• Social entrepreneurship
• Entrepreneurship and sustainability
• The entrepreneurial process and business start-up
• Opportunity identification and creation
• Effectuation
• Entrepreneurship and job creation
• Intentions and cognition
• Entrepreneurial learning and entrepreneurship education
• Institutional frameworks for entrepreneurship and SME's
• Intrapreneurship and innovation management in SME's
• Academic entrepreneurship and spin-offs
• SME and Entrepreneurship Policy
• High growth SME's
• New venture survival and exit
• Habitual and serial entrepreneurs
• Minority and immigrant entrepreneurs
• Methodology and SME/entrepreneurship research
• Theory development in entrepreneurship and SME areas

Huvudtemat och undertemana är framtagna för att vara både relevanta och 
inkluderande. LTU räknar därmed med att locka deltagare med bra spridning 
då det gäller kön och etnicitet.  Under första dagen på konferensen kommer 
LTU ha en doktorandworkshop som leds av en mycket kompetent grupp 
nordiska forskare (tre kvinnor + tre män), samt en amerikansk (manlig) 
forskare med världsrykte. Detta moment hjälper LTU att få in yngre deltagare. 
LTU kommer också att ha en bi-konferens där lärare från Lettland, Italien och 
Sverige kommer presentera och ta del av hur man kan arbeta entreprenöriellt i 
skolan. Detta är finalen på ett Erasmus+-projekt som leds av Piteå Kommun. 
Genom att koppla på denna grupp hoppas LTU skapa intressanta möten 
mellan forskare och utbildare och lyfta fram aspekten ”entreprenöriellt 
lärande” ännu tydligare – vilket är något som LTU har positionerat sig inom. 
Vidare kommer LTU att ha två huvudtalare – en kvinna och en man. 
Konferensen kommer att ledas av Mats Westerberg och Kaarin Kivimäki.

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-10-09

 
2017/1196-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av konferens Social Innovation i Norr 2018
Ärendenr 2017/1196-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

finansiera konferensen Social Innovation Norr 2018 med 40 tkr.
2. Medel anvisas från anslaget för EU medfinansiering. 
3. Som villkor för beslutet gäller att konferensen arrangerar 

busstransport från Luleå till konferensen och åter igen.

Sammanfattning av ärendet
2017 arrangerades för första gången konferensen ”Social Innovation i Norr”. 
Tanken är att konferensen ska vara årligt återkommande och alternera mellan 
olika platser i Norrbotten och Västerbotten och 2018 års konferens planeras att 
gå av stapeln den 25 april 2018 i Umeå.  Syftet är att sprida kunskap och 
exempel om social innovation i Norrbotten och Västerbotten. 

Jämställdhetsperspektivet beaktas genom att eftersträva en jämn 
könsfördelning bland deltagare och presentatörer. Det beaktas även genom att 
balansera det dominerande teknikperspektivet på innovation (där främst 
mansdominerade industriella näringar fokuseras) med ett socialt perspektiv 
på innovation (som omfattar verksamhetsområden där de flesta kvinnor är 
verksamma).

Umeå universitet och Luleå tekniska universitet alternerar som arrangör. 
Umeå universitet ansöker om 40 tkr från Luleå kommun. Övrig finansiering 
förutsätt ske från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, samt Piteå-, 
Skellefteå- och Umeå kommuner (40 tkr/organisation).

Kvalitet & samhällsutveckling menar att konferensen kan vara en plattform 
för att öka kunskapen om vad social innovation är. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Umeå universitet, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Om Social Innovation i Norr

Den 3 maj 2017 arrangerades för första gången konferensen ”Social Innovation i Norr” i 
Piteå. Tanken är att konferensen ska vara årligt återkommande och alternera mellan olika 
platser i Norrbotten och Västerbotten och 2018 års konferens planeras att gå av stapeln den 
25 april 2018 i Umeå.  Syftet är att sprida kunskap och exempel om social innovation i 
Norrbotten och Västerbotten. Konferensen samlar aktörer från idéburen, offentlig och privat 
sektor kring nytänkande lösningar, verksamheter, metoder m.m. som bidrar till socialt 
hållbar utveckling. Syftet med konferensen är dels att synliggöra sociala innovationers 
betydelse för organisations- och samhällsutveckling i norra Sverige, dels att öka kunskaperna 
om hur social innovation kan ledas och organiseras i olika sektorer. 

Aktörer
Målgruppen för konferensen är chefer, anställda, förtroendevalda, forskare och andra inom 
offentlig, idéburen och privat sektor. Konferensen arrangerades i våras av Luleå tekniska 
universitet i samarbete med Umeå universitet, Region Norrbotten, Region Västerbotten, 
Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Social Ekonomi Övre 
Norrland (SEÖN), Arena Social Innovation/Coompanion Nord och Mötesplats Social 
Innovation. Då en grundtanke är det länsöverskridande samarbetet arbetar vi för att 
involvera dessa parter även 2018. Piteå kommun kommer att vara medarrangör och vår 
förhoppning är att Luleå kommun också vill vara med och har möjlighet att bidra med 
40 000kr till finansieringen av 2018 års konferens.

Finansiering
Konferensen finansierades 2017 av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, samt Piteå, 
Luleå, Skellefteå och Umeå kommuner med 40 000 kr vardera och detta är planen även för 
2018. Detta täcker kostnader för lokaler, mat, föreläsare, moderator, formgivning, 
marknadsföring m.m. Deltagandet vid konferensen är kostnadsfritt för deltagarna för att 
möjliggöra ett brett engagemang i alla sektorer. Under 2017 ordnade vi även med 
busstransporter för att underlätta för deltagande och bussresan i sig blev ett uppskattat 
inslag för möjligheten att träffa andra deltagare även på väg till och från konferensen.

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsperspektivet beaktas genom att eftersträva en jämn könsfördelning bland 
deltagare och presentatörer. Det beaktas även genom att balansera det dominerande 
teknikperspektivet på innovation (där främst mansdominerade industriella näringar 
fokuseras) med ett socialt perspektiv på innovation (som omfattar verksamhetsområden där 
de flesta kvinnor är verksamma).

Kontakt Luleå kommun: Maria Bergman

Kontakt Umeå universitet: Anna Sandström Emmelin
 anna.emmelin@umu.se, 090-786 60 21
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-10-05

 
2017/1244-3.1.2.2

Ewa Andersson Hjälte

Friköp av fastigheten Bergviken 5:33 i Luleå kommun
Ärendenr 2017/1244-3.1.2.2

Kvalitet och samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av fastigheten 

Bergviken 5:33 till HSB Brf Skogsvallen i Luleå för 7 913 500 kr. 
2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

Sammanfattning av ärendet
HSB:s bostadsrättsförening Skogsvallen i Luleå innehar tomträtten till 
fastigheten Bergviken 5:33. Fastigheten ligger på Bergviken och är bebyggd 
med parhus med totalt 44 bostäder. Bostadsrättsföreningen har begärt att få 
friköpa fastigheten med tillträde 2018-01-01. Förslag till avtal har upprättats. 
Köpeskillingen har beräknats enligt kommunfullmäktiges beslut om 
friköpspris. Fastigheten är skrafferad på nedanstående kartbild.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
försäljning i enlighet med upprättat förslag till avtal och att uppdra till chefen 
för kvalitet & samhällsutveckling att underteckna avtalet.

Beslutsunderlag
 Förslag till köpeavtal för Bergviken 5:33

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Stab kvalitet & samhällsutveckling
HSB Brf Skogsvallen i Luleå
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LULEÅ KOMMUN KÖPEAVTAL
Dnr. SBF 
2017/1604

Mellan Luleå kommun (kommunen) och HSB Brf Skogsvallen i Luleå 
(716415-8797), Smedjegatan 9, 972 33 Luleå (köparen) har följande avtal 
träffats:

Kommunen överlåter och försäljer till köparen fastigheten Bergviken 5:33 i 
Luleå kommun. Avtalet gäller under förutsättning av Kommunstyrelsens 
godkännande.

Köpeskillingen är SJUMILJONERNIOHUNDRATRETTONTUSEN
FEMHUNDRA (7 913 500:-) KRONOR. Köpeskillingen ska erläggas senast 
på tillträdesdagen.

Tillträde ska ske 2018-01-01.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick.

Parterna är överens om att detta avtal ersätter mellan parterna tecknat 
tomträttsavtal. Köpeskillingen avser endast marken.

Köparen ombesörjer och bekostar
- dödning av tomträttsinskrivningen
- lagfart för detta förvärv
- övriga nödvändiga inskrivningsåtgärder

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Luleå 2017- Luleå 2017-
För Luleå kommun För HSB Brf Skogsvallen i Luleå

………………………………… …………………………………...
Ewa Andersson Hjälte Ordf. Erik Johansson
Strateg, mark och exploatering

………………………………….
Sven Göran Lindmark

Ewa Andersson Hjältes namnteckning bevittnas:

………………………………… …………………………………...

145



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-10-09

 
2015/1357-25

Ewa Andersson Hjälte

Avtal om markanvisning till Färjeläget i Luleå AB på del av 
fastigheten Innerstaden 2:1 inom kvarteret Svanen
Ärendenr 2015/1357-25

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Färjeläget i Luleå AB, dotterbolag till 

MAF Fastigheter AB, erhåller markanvisning för byggande av 
bostäder inom kvarteret Svanen i enlighet med bifogat 
markanvisningsavtal.

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
markanvisningsavtalet och efterföljande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 § 148 att anvisa mark till MAF 
Fastigheter AB för ett område på Gültzauudden inom kvarteret Svanen för 
byggande av flerbostadshus. Beslutet följdes av en dialogprocess med 
intressenter och som resulterat i en folder ”Bättre Boende Kv Svanen Luleå”. 
Därefter beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13 § 83 om 
uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbete för ett 
avgränsat område. För att reglera villkor och förutsättningar för planering och 
utbyggnad av det markanvisade området har stab kvalitet & 
samhällsutveckling tagit fram förslag till markanvisningsavtal för området.

Beskrivning av ärendet
I anslutning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för det aktuella 
området bestämdes att kvalitet & samhällsutveckling skulle ta fram ett förslag 
till markanvisningsavtal för området. Planbeslutet innebar en avgränsning och 
precisering av området jämfört med det område som behandlades i foldern 
Bättre Boende Kv Svanen Luleå. I beslutet sades vidare att bebyggelsen ska 
anpassas till områdets topografi och kulturhistoriska värden utifrån rapporten 
Kulturmiljöanalys Gültzauudden, 2016-03-22, och att hänsyn ska tas till 
kommunens riktlinjer för klimatanpassning.

Kvalitet & samhällsutveckling har tillsammans med stadsbyggnads- och 
miljö- och byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till 
markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet har ställts krav på byggherren 
att ta fram ett gestaltningsprogram som ska visa hur bebyggelsen kan ta 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena i området. Gestaltningsprogrammet 
ska redovisa bebyggelsens skala, färg och material mm. Kopplingen till 
angränsande allmän platsmark ska också belysas i programmet. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-10-09

 
2015/1357-25

Ewa Andersson Hjälte

Gestaltningsprogrammet ska sedan tillsammans med övrigt 
underlagsmaterial såsom sol- och skuggstudier, längd- och tvärsektioner, 
parkeringsutredning mm ligga till grund för detaljplanearbetet. Under 
detaljplanearbetets gång ska omfattningen av byggrätten, byggnadshöjder och 
områdets avgränsning slutligen bestämmas.

I förslaget till markanvisningsavtal regleras att byggherren ska svara för och 
bekosta att flytta befintlig multisportplan till nytt läge som anvisas av 
kommunen. Vidare regleras att dag- och dräneringsvatten ska tas om hand av 
byggherren inom kvartersmark.

Markanvisningsavtalet ska ersättas av ett köpeavtal när detaljplanen vunnit 
laga kraft och byggherren erhållit bygglov. Köpeavtalet ska villkoras att gälla 
under förutsättning att byggherren påbörjar byggnation i väsentlig omfattning 
senast två år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Köpeskillingen ska 
beräknas enligt den vid överlåtelsetidpunkten gällande kommunala 
markpristaxan. MAF Fastigheter AB har begärt att markanvisningen ställs på 
dotterbolaget Färjeläget i Luleå AB. Förslaget till markanvisningsavtal bifogas.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Färjeläget i Luleå AB erhåller 
markanvisning till del av Innerstaden 2:1 inom kvarteret Svanen i enlighet 
med förslag till markanvisningsavtal. Vidare föreslås att chefen för stab 
kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna markanvisningsavtalet 
samt efterföljande köpehandlingar.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2016-05-09 § 148
 Förslag till markanvisningsavtal med Färjeläget i Luleå AB

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Färjeläget i Luleå AB, c/o MAF Fastigheter AB
Stab kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN  MARKANVISNINGSAVTAL

Mellan Luleå kommun, org nr 212000-2742, nedan kallad kommunen, och 
Färjeläget i Luleå AB, org nr 559126-5615, c/o MAF, Storgatan 24, 972 32 
Luleå, nedan kallad byggherren, träffas här följande avtal om 
markanvisning.

§ 1 Bakgrund

Kommunen beslutade 2016-05-09 § 148 att anvisa mark till MAF Fastigheter 
AB för ett område på Gültzauudden, del av fastigheten Innerstaden 2:1, för 
byggande av flerbostadshus.  Området avgränsades av Älvgatan och 
promenadstråket längs vattnet samt Repslagargatan och Kastellgatan. 
Markanvisningen skulle gälla till och med 2018-09-31.  Markanvisningen 
skulle i ett första steg genomföras som en dialogprocess där man tillsammans 
med alla intressenter tog fram en plan för utveckling av området. Förslaget 
skulle sedan utgöra underlag för en ny detaljplan för området och för ett 
markanvisningsavtal.

Dialogprocessen har resulterat i ett förslag som redovisas i en folder Bättre 
Boende Kv Svanen Luleå, bilaga 1. Efter dialogprocessen har 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-13 § 83 tagit beslut om att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan varvid 
också det markanvisade området preciserats. I samma beslut sägs att 
bebyggelsen ska anpassas till områdets topografi och kulturhistoriska värden 
utifrån rapporten Kulturmiljöanalys Gültzauudden, 2016-03-22. Hänsyn ska 
också tas till kommunens riktlinjer för klimatanpassning.

§ 2 Markanvisningsavtal

Detta avtal syftar till att reglera de villkor och förutsättningar som gäller för 
planering och utbyggnad av det markanvisade området. MAF Fastigheter 
AB har begärt att få skriva markanvisningen på ett dotterbolag Färjeläget i 
Luleå AB.

§ 3 Markanvisning

Byggherren erhåller markanvisning till ett område av Innerstaden 2:1 för att 
bygga nya bostäder. Det markanvisade området har markerats med röd 
kantlinje på bifogad karta, bilaga 2. Avgränsningen av området, 
omfattningen av den slutliga byggrätten, byggnadshöjder och uppdelningen 
i fastigheter kommer att avgöras under detaljplanearbetets gång.
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LULEÅ KOMMUN  

§ 4 Utformning, gestaltning och utredningar

Som en av utgångspunkterna för projektet ska foldern Bättre Boende Kv 
Svanen användas. 

Detaljplanearbetet ska ske i samråd med byggherren. Till grund för 
planarbetet ska byggherren ta fram ett gestaltningsprogram som ska ta 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Programmet ska redovisa skala, färg 
och material på bebyggelsen samt förhållandet till allmänna platsmarken. 

Byggherren ska också tillhandahålla övrigt underlagsmaterial kopplat till 
bebyggelsen på området såsom ex sol- och skuggstudier, längd- och 
tvärsektioner mm. Underlagsmaterialet ska tillhandahållas i sådan takt att 
planarbetet kan ske utan tidsfördröjning.

Under planarbetet ska byggherren redovisa hur parkeringsbehovet som ny 
bebyggelse genererar ska tillgodoses. Parkeringsbehovet ska tillgodoses 
inom det markanvisade området och lösas i underjordiskt garage. 

Kommunen tar fram och bekostar översiktlig geoteknisk utredning och ev 
övriga utredningar som behövs i detaljplanearbetet.

§ 5 Köpeskilling och kostnadsfördelning

När detaljplanen vunnit laga kraft, byggherren presenterat tidplan för 
projektet och erhållit bygglov upprättar kommunen ett köpeavtal för 
överlåtelse av marken. 

Köpeavtalet kommer att villkoras att gälla under förutsättning att 
byggherren påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter det 
att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Det markanvisade området kommer att överlåtas i befintligt skick och fritt 
från penninginteckningar. 

Köpeskillingen för markområdet ska beräknas enligt den vid 
överlåtelsetidpunkten gällande kommunala markpristaxan. Köpeskillingen 
ska betalas senast på tillträdesdagen.
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I avtalet kommer också att regleras att byggherren ska betala alla kostnader 
för bygglov inklusive planavgift, va-anläggningsavgift, elanslutning, 
anslutning till fjärrvärmenätet, lagfart mm i enlighet med gällande taxor.

Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning av det markanvisade 
området med avgränsning i enlighet med kommande detaljplan.

Inom det markanvisade området ligger en multisportplan. Byggherren ska 
svara för och bekosta att planen flyttas till annat läge. Kommunen anvisar 
plats för ny lokalisering. Multisportplanen ska på den nya platsen ha samma 
funktion som tidigare.

Någon ersättning för gatubyggnadskostnad ska inte betalas i samband med 
markförvärvet. Detta gäller dock inte gatubyggnadskostnader för ev 
förbättringsåtgärder som kan komma att krävas i framtiden.

Generellt gäller att byggherren ska ansvara och bekosta allt arbete, både 
inom och utanför det markanvisade området, som erfordras för 
genomförande av projektet såvida ej annat framgår av detta avtal.

§ 6 Anslutning till det kommunala va-nätet

Den planerade bebyggelsen ska anslutas till det kommunala vatten- och 
spillvattennätet. Dag- och dräneringsvatten ska tas hand om hand av 
byggherren inom kvartersmark. När byggherren påbörjat projektering av 
området ska samråd ske med kommunens va-avdelning för 
överenskommelse om lämpliga anslutningspunkter mm. Inom kvartersmark 
svarar byggherren för utbyggnad av ledningar mm.

§ 7 Kommunens förvärv av bostäder

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen för 
särskilda gruppers behov. Byggherren ska därför erbjuda kommunen, 
avdelning Fastigheter, att hyra/ förvärva 5% av bostäderna. Kommunen 
förbinder sig att inom 4 veckor från byggherrens erbjudande skriftligen 
meddela byggherren om kommunen önskar förvärva/hyra bostäderna.

§ 8 Återgång av markanvisning

Om detaljplanen inte vinner laga kraft eller om byggherren inte påbörjar 
byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter det att detaljplanen 
vunnit laga kraft upphör markanvisningsavtalet att gälla utan föregående 
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uppsägning och utan rätt för byggherren till ersättning för nedlagda 
kostnader. 

§ 9 Vidareöverlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga 
medgivande.

§ 10 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

§ 11 Kommunens godkännande

Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
 

Luleå 2017-10- Luleå 2017-10-

För Luleå Kommun För Färjeläget i Luleå AB

………………………. ………………………………..
Anna Lindh Wikblad Johan Levol
Chef kvalitet & samhällsutveckling
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Mats Jakobsson, Styrelseordförande, 
MAF Fastigheter AB

När vi hösten 2015 anmälde vårt 
intresse av att få en markanvisning vid 
Kv. Svanen så hade vi aldrig kunnat 
föreställa oss att det skulle bli så lyckat 
som det blev eller vilka svårigheter som 
vi skulle behöva hantera för att ta oss dit 
vi är idag. En lärorik resa som har stärkt 
oss både som individer och som företag.  

Att göra något för första gången är 
aldrig enkelt men beslutet att använda 
ett nytt arbetssätt var helt rätt väg att gå. 
Metoden vi har använt för att utveckla 
Kv. Svanen innebär att man verkar 
utifrån ett medborgarperspektiv och 
uppmuntrar och inspirerar människor 
att kräva mer utav den fysiska miljön, 
med utgångspunkt att produkten är till 
just för medborgaren. 

FÖRORD

Har vi hittat det bästa formatet? Det 
vet vi inte. Men vi är fast beslutna om att 
fortsätta med att utveckla metoden för 
den har den rätta utgångspunkten; Det 
är människan som räknas.
Idag är vi redo att presentera MAF 
Fastigheters förslag för förtätning av 
området kring Kv. Svanen. Men innan 
ni bläddrar vidare så vill vi passa på och 
tacka alla som har gjort detta möjligt. 

Dels vill vi tacka Luleå Kommun för 
att de tror på oss och gav oss möjligheten 
att visa vad vi kan.

Ni kan vara stolta över att ni inte 
bara har fått igång bostadsbyggandet, 
utan även sett till att de rätta 
förutsättningarna finns för att nya 
företag med nya innovativa idéer ska 
kunna startas och nå framgång.  

Vi vill även tacka alla medborgare 
som ställt upp under processen och 
deltagit under höstens möten.

Oavsett om ni har varit positivt eller 
negativt inställd till projektet, berörd 
granne, intresserad köpare eller bara 
involverat er för att ni tycker det är 
roligt; Ert engagemang och era idéer 
är det som har gjort det här projektet 
möjligt.  Tack!

Johan Levol, Verkställande direktör, 
MAF Fastigheter AB

MAF FASTIGHETER AB
STORGATAN 24, LULEÅ.
0920-24 77 77.  
KONTAKT@MAF-FASTIGHETER.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 559044-8881. 
WWW.MAF-FASTIGHETER.SE © 2017 MAF FASTIGHETER 

MAF Fastigheter bygger bra bostäder med varierande utformning, 
upplåtelseformer och storlekar i hög kvalitet. Våra projekt anpassas efter 
närområdets förutsättningar och skapar tydliga stadsrum och trivsamma 
boendemiljöer. 
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12 INFORMATIONSMÖTE & WORKSHOPS

Korta sammanfattningar av höstens fyra möten med allmänheten 
som varit utgångspunkten för utformningen av förtätningsförslaget.

28 FÖRTÄTNINGSKONCEPT

Ett förslag till Luleås trevligaste boende miljö där befintliga kultur och 
naturvärden tas tillvara samtidigt som bostäder för hundratals Lulebor 
skapas.

INNEHÅLL

06

08

SAMMANFATTNING

KORT OM METODEN

En kort sammanfattning av vad som har hänt, metodiken som använts 
samt det färdiga förtätningsförslaget.

Bakgrunden till den internationellt beprövade metod som inspirerat 
MAF Fastigheter till att våga testa nya vägar för fastighetsutveckling.
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MEDVERKANDE

Erik Hidman, 
Projektledare & Arkitekt 

Kenneth Söderlund, 
Ansvarig arkitekt

Mats Öhman, 
Arkitekt

Ulf Hedman, 
Processledare

Ulf Stenman, 
Konceptutvecklare

Sofia Holmgren, 
Planarkitekt

Andreas Östman, 
Verksamhetsstöd

David Chapman, 
Styrelseledamot

Grannarna vid Älvgatans nord-
ligaste del som idag har väldigt 
begränsad utsikt får med stor 
sannolikhet en bättre koppling 
till vattnet då viss växtlighet kom-
mer att försvinna. Återhållsamma 
våningsantal tillsammans med 
rådande höjdskillnader ger den 
nya bebyggelsen goda möjligheter 
att smälta in i den befintliga mil-
jön och komplettera den på ett bra 

tär. Innergården vid Repslagargatan 
förhöjs och hamnar i samma nivå 
som den befintliga innergården för 
Kv. Svanen.  Innergården hamnar på 
nivå +2.8m.öh., entréerna på + 2.45 
m.öh. och bostäderna på 3.3 m.öh.  
All parkering löses under mark och 
inga markparkeringar tillkommer. 
Parkeringsgaraget får en nivå på 
-0.7m.öh och infart sker i slutet av 
Repslagargatan.

Förslaget innebär ett tillskott på 
117 nya lägenheter 2-4 RoK. Bebyg-
gelsen är riktningsanpassad och 
sammanfogar på ett snyggt sätt de 
två rutnät som förslaget ligger vid. 
Alla nya lägenheter får utsikt över 
älven och grannarnas utsikt påver-
kas i olika grad men ingen blir helt 
av med sin vattenutsikt.

sätt. Bebyggelsen är mellan 6 och 3 
våningar med högre koncentration 
längst Repslagargatan. Volymerna 
är indelade i mindre delar vilket 
ger goda förutsättningar för bygg-
herren att laborera med olika ma-
terial och färger för att skapa den 
variation som redan finns i uddens 
småskaliga bebyggelse och den av 
markanvisningsansökan angivna 
ambitionen om blandstadskarak-

FÖRTÄTNINGSKONCEPT  KV. SVANEN

SAMMANFATTNING

ads- och rekreationsområde bestående 
mestadels av villor och små flerbost-
adshus och har en bevarad småstads-
karaktär. Rekreationsområdet utgörs av 
bevarade grönytor längs strandlinjen.

En dialog har skett mellan MAF och 
kommunen om hur projektet ska dri-
vas. Carl Arnö (Tyréns) är utsedd som 
kommunens projektledare/represen-
tant i projektet.  Projektets första fas 
har varit att ta fram ett konkret förslag 

Våren 2016 tilldelades MAF en mar-
kanvisning för ett område vid Gültzaud-
den  som avgränsas av Älvgatan, Reps-
lagargatan och promenadstråket vid 
vattnet. Avsikten var att med hjälp av en 
internationellt beprövad metod där all-
mänheten involveras i ett tidigt skede ta 
fram ett förslag till ny bebyggelse.

 Metoden är en del av MAF Fas-
tigheters koncept ’Bättre Boende’.

Gültzaudden är ett centralt bost-

under tre tillfällen skulle vidareutveck-
la de idéer som kom fram under infor-
mationsmötet och ta fram ett koncept 
för förtätning. 

Tre workshops hölls med ett par veck-
ors mellanrum under oktober och no-
vember. Arbetsgruppen bestod av ca 
25 personer med en bra demografisk 
spridning.  Arbetet har resulterat i ett 
konkret förslag för förtätning som pre-
senteras i denna rapport.

för utveckling av området. Detta har ge-
nomförts med hjälp av en dialogprocess 
med allmänheten. 

MAF Fastigheter AB bjöd in allmän-
heten till ett informationsmöte via öv-
erenskomna kommunikationskanaler.  
MAF informerade om processen och 
gav sedan deltagarna en uppgift för att 
få en utgångspunkt i det fortsatta ar-
betet. Intresserade medborgare fick se-
dan anmäla sig till en arbetsgrupp som 

Text: Erik Hidman
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Till vänster
Bilder från höstens dialogprocess med platsbesök, skuggstudier och diskussioner.

Ovan
Framtagande av modeller som verktyg för kommunikation under workshop.

KORT
OM 
METODEN

Foto: Andreas Östman / Text: Erik Hidman 
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LÄRDOMAR

• Var noggrann i kommunikationen. Även små skillnader i budskap kan 

skapa stor förvirring om vad som egentligen gäller.

• Bra dokumentation är A & O. Fotografera allt. Skriv ner allt.

• Håll hårt i schemat. Om en fråga kräver mer bearbetning så kan man kalla 

till ett extra möte.

• Tänk på att alla har olika förkunskaper. Använd många olika verktyg i 

arbetet så att så många som möjligt får chansen att uttrycka sina idéer.

får mer tid på sig att fundera igenom 
och sätta sig in i de olika frågorna. 

’Bättre Boende’ börjar med ett brett 
annonserat informationsmöte där 
målet är att informera medborgarna 
samt få in så mycket rådata som möjligt.  
Rådatan analyseras och kompileras och 
används som utgångspunkt för det fort-
satta arbetet. Datan som samlats in är 
anonym och redovisas i sin helhet på 
projektets hemsida.

Deltagarna på informationsmötet får 
möjligheten att anmäla sitt intresse till 
arbetsgruppen. (Läs Town team)

Arbetsgruppen träffas under flera till-
fällen med jämna mellanrum, antalet 
tillfällen samt vilka frågor som bearbe-
tas beror bl. a. på projektet storlek och 
komplexitet.

Som avslutning presenteras design-
erns tolkning av resultatet i en kortfat-
tad offentlig rapport.

En Charette är en typ av medborgar-
dialog som samlar olika intressenter till 
en intensiv planeringssession för att ar-
beta fram en vision för utveckling. Det 
är ett dagslångt forum för kreativitet 
och nya idéer och har den unika fördel-
en av att ge direkt återkoppling till de-
signers. 

Metoden vidareutvecklades i Storbri-
tannien till något som går under namnet 
’Town teams’. Förenklat kan man säga 
att ’Town team metoden’ är flera ’Cha-
rette dialoger’ på rad där man under 
varje möte behandlar och fokuserar på 
olika aspekter inom samma projekt.

Konceptet ’Bättre Boende’ är vår 
översättning av upplägget i ’Town team 
metoden’ för att passa in i det svens-
ka sammanhanget. Fördelen med vår 
metod i jämförelse med en vanlig Cha-
rette är att deltagarna och arrangören 

METODEN

Övre
Leo Hassler, Ordf. Gültzaus Vänner framför en dikt inför arbetsgruppen. Ett trevligt
 initiativ som blev en bra avslutning på en produktiv workshop.

Undre
Diskussion kring olika bebyggelsestrukturer, modeller för att ökad förståelse.
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Till vänster: 
Deltagare på platsbesök tillsammans med representanter från MAF Fastigheter.

Till höger:
Introduktion av metoden och den kommande processen.

INFORMATIONSMÖTET

Foto: Andreas Östman  /  Text: Sofia Holmgren
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Den första träffen som ordnades med 
medborgarna var i form av ett informa-
tionsmöte. MAF Fastigheter presen-
terade gällande markanvisningen och 
förklarade processens upplägg och dess 
syfte. För att kunna ta ett helhetsgrepp 
under arbetet har emellertid perspek-
tivet lyfts och, utöver det markanvisade 
området inkluderar projektet även de 
kringliggande områdena. I diskus-
sionerna har man därför, utöver själva 

SAMMANFATTNING

grönytan, även tittat på befintlig strand-
promenad och intilliggande småbåt-
shamn. Efter introduktionen gavs de 
deltagare, vare sig de kände till området 
eller om de aldrig tidigare varit där, som 
var intresserade möjligheten att göra ett 
platsbesök i området tillsammans med 
representanter från MAF Fastigheter. 
Under besöket lyftes bland annat aspek-
ter som medborgarna ansåg vara värda 
att bevara.

Syftet med informationsmötet var 
förutom att informera om projektet, 
även att få input från brukarna i ett ti-
digt skede. 

Deltagarna fick därför fylla i en enkät 
vilken bestod av tre frågor, Syftet med 
enkäten var att få deltagarna att  titta 
på platsen och ifrågasätta den på ett sätt 
man normalt inte gör. 

 
Svaren från de anonyma enkäterna 

sammanställdes och lades upp på MAF 
Fastigheters hemsida för att säkerstäl-
la processens transparens. Merparten 
av de aspekter som deltagarna gillade 

med platsen var kopplade till dess 
naturvärden. Platsen anses vara ett fan-
tastiskt/potentiellt fantastiskt grönom-
råde, med möjlighet till rekreation, i ett 
väldigt fint läge genom närheten till vat-
tnet och stadskärnan. 

Många av de aspekter som deltagarna 
inte gillar med den nuvarande platsen 
rör strandpromenaden. Åsikter om 
att promenaden korsar en trafikerad 
rondell och att gångvägen upplevs 
som tråkig och oanvänd var några av 
de aspekter som lyftes. Vidare anses 
grönytan vara dåligt underhållen och 

ovälkomnande. Hela sträckan förbi 
husbilsparkeringen (vilken ansågs kun-
na tas bort av ett flertal), grönytan och 
småbåtshamnen upplevs som ovårdad 
och outnyttjad. 

När det kommer till vilka aspekter 
deltagarna ansåg kunna förbättras är 
flertalet kopplade till de saker de inte 
tyckte om med platsen. Exempelvis 
önskades bättre underhåll av 

grönytorna, genom exempelvis vackra 
planteringar, och en upprustning av 
strandpromenaden med fler parkbänkar 
och mötesplatser såsom grillplatser och 
sommarcafé.
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Delar av Arbetsgruppen diskuterar  
kring kvällens uppgift. 

WORKSHOP ETT : 
ATT SKAPA EN BRA PARK

Andra mötet med medborgarna och första arbetstillfället för 
arbetsgruppen. Fokusämnet för kvällen är det offentliga rum-

mets kvalitéer och utformning.

Foto: Andreas Östman  /  Text: Sofia Holmgren
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vara svårt att hålla sig till de tilldelade 
områdena och de flesta grupper kom att 
diskutera samtliga eller de aspekter de 
kände mest för. Grupperna var ombed-
da att skriva ner eller rita de tankar och 
idéer som kom upp och materialet sam-
lades sedan in och sammanställdes.

En viktig synpunkt var vikten av att 
på något sätt bevara en sammanhållen 
grönyta. Deltagarna ansåg att det är 
den viktigaste aspekten att bevara så 
att området även fortsättningsvis kan 

nyttjas för spontanaktiviteter. Vidare 
lyftes småbåtshamnen och strandprom-
enaden, som gärna fick flytta närmare 
vattnet, som positiva saker att förbättra. 
Tillgången till vattnet och vintertid isen 
var också en viktig aspekt att ta tillvara 
på, deltagarna såg gärna att man utveck-
lade platsen närmast vattnet genom att 
skapa en mötesplats av något slag. De 
aspekter som rörde bebyggelsen var 
främst att nya byggnader måste anpas-
sas efter, och visa hänsyn till äldre, be-
fintlig bebyggelse på Gültzaudden.

Den 4:e oktober, ungefär två veck-
or efter informationsmötet, hölls den 
första workshopen dit de deltagare som 
anmält intresse vid det första tillfället 
blev kallade. Fokus under workshopen 
låg på de offentliga platserna, de öppna 
gröna och blå ytorna, vilka anses utgöra 
stora kvaliteter i området. 

Den öppna grönytan, befintlig strand-
promenad och den direkta tillgången 
till vattnet kan genom en utveckling 
skapa ett mervärde åt platsen. Work-
shopen började med en introduktion av 

SAMMANFATTNING RESULTAT

• Projektet bör resultera i en sammanhållen grönyta med naturlig prägel som 

lämpar sig för spontanaktiviteter. Kvaliteten på grönytan och den publika 

miljön ska stärkas.

• Tallarna längs Älvgatan bör till viss del bevaras.

• Båthamnen ger området karaktär och bör utvecklas. Båtupplaget får 

förbättras/ändras men inte tas bort.

• Husbilsparkeringen bör flyttas till lämpligare plats.

• Strandpromenaden bör förbättras och kan med fördel dras närmare vattnet.

• Bebyggelsen bör ha högst koncentration närmast Repslagargatan. 

Bebyggelsens parkeringsbehov bör lösas under jord.

kvällens innehåll och deltagarna blev 
sedan indelade i grupper. 

Varje grupp fick material i form av 
pennor, kartor, skisspapper och en 
modell. Uppgiften de fick var att dis-
kutera platsen utifrån fyra aspekter som 
kom fram vid analysen av enkätsvaren 
från informationsmötet: den grön/vita 
ytan, den blå/vita ytan, bebyggelse och 
förbindelser. En femte aspekt föreslogs 
också av deltagarna på mötet: befintlig 
bebyggelse/kultur. Det visade sig dock 
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I bakgrunden utförs en skuggstudie 
på ett medborgarförslag. I förgrund-
en diskuteras för och nackdelar med 
de olika förslagen.

WORKSHOP TVÅ : 
ATT VÄLJA RÄTT VÄG

Tredje mötet med medborgarna och andra arbetstillfället för ar-
betsgruppen.  Kvällens ämne är att diskutera för och nackdelar 
med olika bebyggelsetyper. Hur de passar in i Gültzauddens 
miljö samt hur väl de överensstämmer med den input som finns.

Foto: Andreas Östman  /  Text: Sofia Holmgren
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• Koncentrera byggnaderna längst Repslagargatan och vattnet nedanför. 

• Ta med arkitektoniska inslag från Udden.

• Bevara kälkbacken.

• Gärna minst en byggnad som skapar ett landmärke.

• Behåll idén om stadsradhus i slänten.

• En grundprincip bör vara att alla lägenheter får vattenutsikt.

• Hellre öppen struktur än slutna kvarter.

• Parkering under jord eller inbyggda.

• Utnyttja och utveckla båthamnen och området runt omkring, försök att 

skapa skärgårdsstämning.

• Utnyttja gärna husbilsparkeringen.

SAMMANFATTNING RESULTAT

mer gick det även, med hjälp av en 
ljuskälla, att göra skuggstudier. I slutet 
av workshopen fick deltagarna skriva 
ner sina synpunkter som sedan sam-
lades in. Resultatet från workshopen 
kan sammanfattas med att de alterna-
tiv där bebyggelsen var samlad i stället 
för utspridd var att föredra, och att den 
gärna fick placeras intill Repslagarga-
tan med högre våningshöjder närmre 
vattnet. Det fanns delade meningar om 
hur involverad Älvgatan bör vara i en ny 
bebyggelse.

Under den andra workshopen, som 
genomfördes tisdag den 25:e oktober, 
diskuterades tre alternativ till bebyg-
gelsestruktur som MAF Fastigheter 
tagit fram. Workshopen började med en 
presentation av förslagen där deras för-
delar respektive nackdelar lyftes fram. 
Förslagen var framtagna utifrån de olika 
synpunkter som framförts under in-
formationsmötet och den första work-
shopen. Förslagen som presenterades 
visade på tre olika typer av bebyggelse 
och sätt att ta sig an exploateringen av 

marken, de var således inte förslag på en 
slutgiltig bebyggelse.

Efter presentationen fick deltagarna, 
indelade i grupper, diskutera de olika 
alternativen. Det var också fritt fram 
att göra ändringar i förslagen samt 
att lägga fram helt nya. På plats under 
workshopen fanns tre modeller med 
lösa moduler som deltagarna fick flytta 
runt och testa att sätta samman i olika 
formationer. På modellerna visades 
även de tre förslag som presenterades. 
Förutom att experimentera med voly-
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Fria diskussioner kring den presen-
terade planen. 

WORKSHOP TRE: 
ATT UTVECKLA ETT KONCEPT

Fjärde och sista mötet med medborgarna och tredje arbet-
stillfället för arbetsgruppen. MAF Fastigheter presenterar ett 
förslag. Hur väl överensstämmer förslaget med det som tidigare 

framförts?

Foto: Andreas Östman  /  Text: Sofia Holmgren
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SAMMANFATTNING

en professionellt utförd dialogprocess.

Förslaget togs emot positivt som 
helhet då de viktigaste synpunkterna 
uppfyllts av förslaget, men det fanns 
viss kritik mot att individuella förslag 
och idéer bedömts som ogenomförbara. 
Det fanns dock en förståelse för att 
MAF Fastigheter har varit tvungen att 
ta ett par svåra beslut för att säkerställa 
projektets genomförbarhet.

Den tredje workshopen genomfördes 
den 9:e november och MAF Fastigheter 
presenterade en situationsplan för ett 
förslag som skulle uppfylla de riktlinjer 
och viktiga punkter som uppkommit 
under hela processens gång. 

Förslaget presenterades och en ge-
nomgång av de olika bevarade och 
nyskapade kvalitéerna efterföljde. 
Deltagarna gavs därefter möjlighet att 
diskutera förslaget ytterligare och kom-
ma med ytterligare synpunkter. Det 

• Anpassa byggnaderna längst 
Älvgatan till den befintliga 
bebyggelsen.

• Anpassa arkitekturen till att 
komplettera den befintliga 
miljön.

• Antalet våningar bör stiga 
mot Repslagargatan

• Skapa ett landmärke som syns 
från Bergnäsbron

genomfördes skuggstudier och volym-
studier vid modellbordet och i övrigt 
fria diskussioner mellan de närvarande. 
Efter mötets mittpunkt fick arbets-
gruppen besök av politikerna Lenita 
Ericsson, ordf. Stadsbyggnadsnämnd-
en samt Daniel Smirat, Förste vice ordf. 
Kommunfullmäktige. Innan mötet 
avslutades fick deltagarna skriva ner 
sina synpunkter som sedan samlades 
in. Mötet avslutades av Leo Hassler, 
Ordf. Gültzaus Vänner som tackade för 
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FÖRTÄTNINGSKONCEPT
KV. SVANEN

Luleås trevligaste boendemiljö - Utvecklad tillsammans!

Arkitekt: Kenneth Söderlund  /  Bilder: Daniel Åström  /  Text: Andreas Östman, Erik Hidman & Sofia Holmgren

Obs! Förslaget kan komma att förändras i den kommande planprocessen.

Höstens dialogprocess har resulterat i konkreta riktlinjer som tolkats och    
illustrerats i en plan av MAF Fastigheter AB. Byggnadernas slutgiltiga utformning 
är inte fastställd och bildernas syfte är  att kommunicera vår vision för området.
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Situationsplanen är vår yrkesmässiga 
tolkning av de principer och riktlinjer 
som framkommit under dialogpro-
cessen. Förslaget innebär ett tillskott 
på 117 nya lägenheter 2-4 RoK. Be-
byggelsen är riktningsanpassad och 
sammanfogar på ett snyggt sätt de två 
rutnät som förslaget ligger vid. Alla 
nya lägenheter får utsikt över älven 
och grannarnas utsikt påverkas i olika 
grad men ingen blir helt av med sin 
vattenutsikt.
Grannarna vid Älvgatans nordligaste 
del som idag har väldigt begränsad 
utsikt får med stor sannolikhet en 
bättre koppling till vattnet då viss 
växtlighet kommer att försvinna. Åter-
hållsamma våningsantal tillsammans 
med rådande höjdskillnader ger den 
nya bebyggelsen goda möjligheter att 
smälta in i den befintliga miljön och 
komplettera den på ett bra sätt. Bebyg-

gelsen är mellan 6 och 3 våningar med 
högre koncentration längst Repslagar-
gatan. Volymerna är indelade i mindre 
delar vilket ger goda förutsättningar 
för byggherren att laborera med olika 
material och färger för att skapa den 
variation som redan finns i uddens 
småskaliga bebyggelse och den av 
markanvisningsansökan angivna am-
bitionen om blandstadskaraktär. In-
nergården vid Repslagargatan förhöjs 
och hamnar i samma nivå som den 
befintliga innergården för Kv. Svanen.  
Innergården hamnar på nivå +2.8m.
öh., entréerna på + 2.45 m.öh. och 
bostäderna på 3.3 m.öh.  All parkering 
löses under mark och inga markpark-
eringar tillkommer. Parkeringsgaraget 
får en nivå på -0.7m.öh och infart sker i 
slutet av Repslagargatan.
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32 33

Riktlinjer från dialogprocessen

Känslan av öppenhet och en sammanhållen grönyta för spontanaktiviteter var en av de 
viktigaste och mest upprepade önskemålen under workshopserien.

© 2017 MAF FASTIGHETER AB

© 2017 MAF FASTIGHETER AB

• Bevara en öppen och sammanhållen grönyta för spontanaktiviteter

• Behåll pulkabacken

• Bevara tallskogen

• Inga markparkeringar

• Högst koncentration av bebyggelse mot Repslagargatan

• Anpassa volymerna vid Älvgatan för att passa in i den befintliga miljön.

• Behåll siktlinjer för samtliga grannar
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Övriga områdesrekomendationer

34 35

MAF FASTIGHETER AB
STORGATAN 24, LULEÅ.
0920-24 77 77.  
KONTAKT@MAF-FASTIGHETER.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 559044-8881. 
WWW.MAF-FASTIGHETER.SE

© 2017 MAF FASTIGHETER 

Den nya bebyggelsen och de nyinflyttade människorna kommer lyfta hela 
Gültzaudden och ge området mer liv och rörelse. 

• Flytta husbilsparkeringen - Gör till grönyta

• Strandpromenaden bör dras närmare vattnet.

• Öka vattenkontakten sommartid och möjligheten att ta sig ut på isen 

vintertid

• Fler bänkar och sittplatser

• Utveckla båthamnen

• En grillplats vore trevligt

© 2017 MAF FASTIGHETER AB
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Kulturmiljöanalys Gültzauudden
2016-03-22

 
Foto mot norr, från gräsplanen upp mot Älvgatan.

Områdesbeskrivning
Gültzauudden ligger längst ut i Luleå stadskärna, nordvästlig riktning. Det är ett naturområde med 
badplatser, stigar och gångvägar. Omgärdat av grönstrukturen ligger ett bostadsområde som 
kännetecknas av villor från olika tidsperioder men främst sekelskiftet 1900. Repslagargatan avgränsar 
området och byggnaderna på gatan närmast vattnet har kommit att förändras med tiden. 

Utredningsområde
Det område som diskuteras för exploatering är området söder om Älvgatan och norr om 
Repslagargatan. Närmaste kvarter är Svalan där marken norr om det består av äldre träd, buskar och 
öppen mark med gräsmattor. Väster om Svalan ligger en fotbollsplan/hockeyrink.
Området avgränsas tydligt av höjdskillnaden till Älvgatan, marknivåerna är här flera meter. 

Detaljplanen, PL 225, är från 1999 och talar om att marken ska användas som park. Man ville också 
med planen åstadkomma en grönare miljö. Området Gültzauudden är skyddat i detaljplan. Inför 
uddens planläggning utfördes inventeringar och fotograferingar år 1994. 

Föreningen som finns i området, Gültzaus vänner, har gjort egna iakttagelser och sökt information 
som legat till grund för boken1 om området och bebyggelsens utveckling. Utöver detta finns inte 
mycket information.

1Gültzauudden. Gültzaus Vänner. 2006 
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Foto från Älvgatan söderut mot kvarteret Svalan och allmänna grönytan.

Foto längs Repslagargatan västerut med byggnaderna i kvarteret Svalan. 
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Kulturhistoriskt sammanhang
Med kulturmiljö menas av människan påverkade fysiska spår i landskapet som berättar om de 
historiska skeenden och processer som lett fram till det landskap vi ser idag. Det kan gälla allt från 
enskilda objekt till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska 
lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 

Kulturmiljön bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, 
turism- och besöksnäring. Vid planeringen av nya områden finns ett ansvar att ta tillvara och bygga 
vidare på vårt kulturarv för kommande generationer. Det är också en skyldighet vid lagskyddad 
bebyggelse. 

I samhällsplaneringen är det viktigt att värna kulturmiljövärden genom att identifiera historiska 
samband och upprätthålla en kontinuitet i miljön. För att detta ska kunna möjliggöras ställs det krav 
på att skyddsområden respekteras och att fragmentisering av miljöerna undviks i samband med 
exploatering och förändrad markanvändning. Vid förändring bör detta utföras på ett sätt som tar till 
vara, och gärna förstärker, miljöns värden och platsens historia.

Historik
Christian Gültzau startade på 1830-talet Josefinevarv för båtbygge. Några av varvets byggnader finns 
med på 1858 års stadskarta.

”… här fanns också ett tjärhov, en kontrollplats för tjära som flottats i tunnor på Luleälven. Efter att 
varvet gick i konkurs har det bland annat funnits sågverk, rökeri, restaurang och kallbadhus. Idag står 
en kopia av Luleås gamla rådhus i parken. Detta fungerar sommartid som ett café.2

”1877 antas den plan som lägger fast dagens gatunät, dock har samtliga gator bredden 18 m. 
Gültzauudden rutnätsplan är nu vinklad i förhållande till Luleå centrums rutnät och anknyter till 
Uddens naturliga riktning.”3 1877 började bebyggelsen ta form trots att stenmurar kring åkrarna och 
några fabriksbyggnader finns kvar. 

Stadskartan från 1896 visar att rutnätet och kvarteren börjat forma udden och flera villor byggts. 
Kartan visar planer för att fylla ut udden med två kvarter till med namnen Anden och Svanen, de 
fylldes aldrig ut i den omfattning som var tänkt. I den del som fylldes ut mellan Älvgatan och 
Repslagargatan är det endast idag en mindre del av kvarteret Svanen som blivit bebyggd. Idag är det 
ett grönområde som sluter an till hela den västra sidan av staden och den lilla småbåtshamnen ligger 
ungefär på samma ställe idag som 1922. 

1931 upprättas en plan där alla gator blir smalare och minskas till 9 meter. Det är endast Fredsgatan 
som behåller sin ursprungliga bredd. Detta påverkar användningen av tomterna och förgårdsmarken 
ger möjlighet till växtlighet.

Repslagargatan utgör avgränsningen till udden och slutar vid det tidigare färjeläget västra stranden. 
Strax norr om denna ligger färjelägets småbåtshamn som är en av de äldsta i Luleå. ”Färjetrafiken 
pågick från mitten av maj till slutet av november. År 1935 fraktade färjan 200 000 personer och 25 
000 bilar. Bergnäsbron invigdes sommaren 1954 och därmed gjorde Trafik sin sista tur över älven, 
den 4 juli 1954.”4

2 Kommunens hemsida http://www.lulea.se/uppleva--gora/parker-torg--lekplatser/parker/gultzauudden.html
3 Gültzauudden. Minnen från förr. Tankar om framtiden. Redaktör Lennart Klang. Gültzaus Vänner. 2006
4 http://www.bottenviken.se/lulea/hamnar/gfb/
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Gatukaraktär
Södra delen om Fredsgatan präglas trähusbebyggelsen av både huvudbyggnader och gårdshus på 
flertalet tomter. De flesta byggnader här är byggda före och omkring sekelskiftet 1900. 
Huvudbyggnaderna är placerade i gatans riktning, i gräns mot förgårdsmark eller i kvartersgräns mot 
gata. Entréerna är vända mot gården. Gårdshus är belägna inne på gården. Ljusa trästaket binder 
samman huvudbyggnader och fastigheter med varandra och avskiljer det offentliga gaturummet från 
de privata gårdarna.

Byggnaden på Tärnan 18 anses vara den äldsta på Gültzauudden. Den har flyttats ut för att anpassas 
bättre till gatulivet. Det är också en av byggnaderna på Älvgatan vilket bidrar till förståelsen för 
områdets känslighet för ny bebyggelse. 

Älvgatan
Älvgatan domineras av trävillor och enfamiljshus. De har en blandning av stående och liggande panel. 
Listverk och fönstersnickerier är omsorgsfullt utförda. Flera av fastigheterna har utsikt över vattnet. 
Kulörerna är bruten vit, ljusgul och ljusblå. 

Foto från Älvgatan väster ut mot udden.
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Fasadmaterial och kulörer längs Älvgatan
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Repslagargatan
När Repslagargatan började bebyggas bestod den av ett fåtal hus, trävillor i en till två våningar. De 
1950-tals byggnader som står här nu i kvarteret Svalan har blivit påbyggda och ändrat karaktär. 
Exempelvis är byggnaden närmast vattnet i kvarteret Svalan i gult tegel med en påbyggnad av grått 
fasadmaterial. På andra sidan gatan ligger sporthallen och är byggd med röd träpanel.
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Fasadmaterial och kulörer längs Repslagargatan
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Användningen av platsen

Vintertid används bland annat marken som pulkabacke.

En hockeyrink på vintern och bollplan på sommaren.  
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Översiktsplanen
Syftet med att undersöka översiktsplanen och områdesrekommendationerna är dels att förstå 
avsikterna med användningen av mark och vatten men också att påvisa hur kultur- och naturvärdet 
ska tas tillvara. Dessa handlingar är antagna av politiken. 

I Översiktsplanen står att ”bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum (Program C sidan 
44). Det står också i ÖP att ”prioritera kulturvärden som bedöms som mycket höga och ge dem plats 
att utvecklas” (program D sid 20). 

I områdesrekommendationerna står att ”mängden kvalitativa grönytor ska inte minska i centrum. 
Ekologiska värden finns främst på Gültzauudden och längs stränderna.”5 

”I centrum finns en lägre andel kvantitativ grönstruktur jämfört med andra stadsdelar. I centrum är 
parkerna, de trädplanterade gatorna, bostadsgårdarna, strandpromenaderna och även vegetation 
längs vägar och gator samt gång- och cykelvägar delar av grönstrukturen. Parkerna är flitigt besökta, 
har höga sociala värden och betydelse för medborgarnas hälsa och livskvalitet.”6 

Kulturmiljöanalys
Eftersom kulturmiljön påverkas är arbetet med bevarandefrågorna viktiga. Här diskuteras kortfattat 
några värdebärande perspektiv. 

Genom att söka inspiration i områdets befintliga kulturmiljökvaliteter och låta landskapets 
dimensioner utgöra en resurs i samhällsplaneringen skapas goda förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Platsen mellan Älvgatan och Repslagargatan har många sociala möjligheter där 
naturen och den öppna platsen har flera funktioner idag. Den används bland annat för 
sammankomster och firanden men också spontan lek. 

Området har höga kulturhistoriska värden som sträcker sig tillbaka till den tidiga varvsperioden under 
1800-talet. Platsen för rekreation och folkligt nöje har spelat stor roll och varit viktig för allmänheten 
till våra dagar. Villa bebyggelsen på udden har ett högt byggnadshistoriskt värde då byggnaderna 
speglar olika tidsperioder men utgör tillsammans ett kontinuerligt användande som trädgårdsstad. 

Det kvalitativa gröna området binds samman längs hela västra delen av stadskärnan. Därför är också 
själva växtligheten och värdefulla träd av betydelse för gaturummen samt för de allmänna platserna i 
området. Detta gröna stråk är tänkt att bevaras enligt översiktsplanen. 

Det är tre perspektiv som diskuterats och identifierats i området. 

 Kulturella perspektiv
 ekologiska perspektiv
 sociala perspektiv

5 Områdesrekommendationer. Luleå kommun. Sidan 10. 
6 Områdesrekommendationer. Luleå kommun. Sidan 13.
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Värdebärare i området
 Historiska aspekten där udden används tidigt som rekreation och att den alltjämt idag har 

samma funktion. 
 Särskilt det gröna stråket, av träd och växtlighet, längs med och söder om Älvgatan är särskilt 

viktig att bevara. Här är även höjdskillnaden till Älvgatan påtaglig och utgör en gräns till den 
mer allmänna gräsplanen nedanför.

 De olika trädslagen, gångvägar och stigar, badstränder och öppna platser med gräsmattor är 
beståndsdelar som är värdefulla för variationen och upplevelsen av områdets karaktär. 

 Den småskaliga bebyggelsen i form av en- till tvåfamiljshus. Låga volymer. Likartad 
färgsättning. Trä, puts och tegel är vanligast förekommande fasadmaterialet.

Rekommendationer för planering
Utifrån kulturmiljöanalysens resultat definieras här ett antal rekommendationer så att ny miljö kan 
utformas på det befintliga områdets villkor. Låt befintliga kultur- och naturkvaliteter utgöra en resurs 
i samhällsutvecklingen som skapar goda förutsättningar att fortsätta nyttja området.
 

 Mark närmast vatten bör inte bebyggas. Grönområdet som sträcker sig längs hela västra 
sidan av stadshalvön utgör ett rikt naturliv och är ett värdefullt rekreationsområde för 
invånarna och bör fortsättningsvis vara så.

 Träd i området och i exploateringens direkta närhet ska bevaras. 
 Gräsmattor som öppna markytor är värdefulla platser för spontan aktivitet för allmänheten 

och bör inte bebyggas.
 Norra sidan av Repslagargatan, ner mot vattnet, är en möjlig lokalisering av ny byggnad. Här 

är den mest naturliga placeringen av ny byggnad och som en fortsättning på gatan. 
 Placera ny bebyggelse, längs gata, så att befintliga samband och siktlinjer inte bryts.
 Nytillkommen bebyggelse bör anpassas vad gäller dimensioner så att den äldre 

bebyggelsemiljön fortfarande kan upplevas som en funktionell helhet. Endast tre våningar 
bör godkännas med tanke på det känsliga området.

 Undvik förändring i topografin och utgå från områdets befintliga karaktär.
 Den arkitektoniska gestaltningen bör vara hög där hänsyn tas till områdets kulturella egenart. 

Form bör vara lika som befintlig, det vill säga lågmäld i volym och utformning men med 
omsorg om detaljerna.

 Färg är i intilliggande byggnader rött och ljusgult tegel samt rödmålad träfasad i sporthallen. 
Med tanke på det känsliga området i övrigt föreslås fortsätta med träfasader i liknande ljusa 
färger exempelvis ljusgul, röd och brutna vita nyanser.   

Referenser
Gültzauudden. Minnen från förr. Tankar om framtiden. Gültzaus vänner. Redaktör Lennart Klang. 
2006.

Översiktsplan. Program till Vision Luleå 2050. Luleå kommun.

Områdesrekommendationer. Såhär vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Luleå 
kommun. 2013.

Detaljplaner: PL 225, PL 227

Alla fotografier tagna av Helene Brunnström
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 148

Markanvisning för del av Gültzauudden mellan 
småbåtshamnen och kvarteret Svanen
Ärendenr 2015/1357-25

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslutar att anvisa mark till MAF Fastigheter AB på 

del av fastigheten Innerstaden 2:1 inom ett område som avgränsas av 
Älvgatan och promenadstråket längs vattnet samt Repslagargatan och 
Kastellgatan.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-09-31.
3. Markanvisningen ska gälla enligt nedanstående villkor.

Reservation 
Sana Suljanovic (M), Camilla Rydbjörk (M), Nina Berggård (V), Thomas 
Olofsson (L) och Jan Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet
MAF Fastigheter AB har anmält intresse av att erhålla markanvisning för ett
område mellan småbåtshamnen och kvarteret Svanen på Gültzauudden i 
Luleå
centrum. Ansökan avser uppförandet av flerbostadshus i blandade 
upplåtelseformer samtidigt som naturvärden tas tillvara. Befintliga 
aktivitetsytor förutsätts kunna flyttas eller ersättas med en eller flera 
likvärdiga aktivitetsytor inom den nya bebyggelsen.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 148 (forts) 

Samhällsutvecklingskontoret har 2016-04-11 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att anvisa mark till MAF Fastigheter AB på del av fastigheten 
Innerstaden 2:1 inom ett område som avgränsas av Älvgatan och 
promenadstråket längs vattnet samt Repslagargatan och Kastellgatan. 
Markanvisningen ska gälla till 2018-09-31. Markanvisningen ska gälla enligt 
nedanstående villkor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-04-25 § 183 föreslagit 
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Jan Nyberg (MP), Nina Berggård (V), Sana Suljanovic (M) och Thomas 
Olofsson (L) föreslår avslå arbetsutskottets förslag med motivering att 
markanvisningen bör behandlas i samband med beslut om utvecklingsplan 
Centrum. 

Ordföranden (S), Lenita Eriksson (S), Göran Öhman (S), och Maritha Meethz 
(S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Jan Nybergs förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Votering begärs, där en ja-röst innebär att bifalla arbetsutskottets förslag och 
en nej-röst innebär avslag på arbetsutskottets förslag. Efter omröstning 
konstaterar ordföranden att omröstningen resulterat i 9 ja-röster och 5 nej-
röster samt en som avstått från att rösta. Ordföranden konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta

Yvonne Stålnacke (S) x
Margareta Bladfors 
Eriksson (S)

x

Omar Jacobsson (S) x
Lenita Ericson (S) x
Göran Öhman (S) x
Carina Sammeli (S) x
Daniel Smirat (S) x
Maritha Meethz x
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Jan Nyberg (MP) x
Sana Suljanovic (M) x
Nina Berggård (V) x
Thomas Olofsson (L) x
Anette Asplund (KD) x
Jenny Alman (S) x
Camilla Rydbjörk (M) x

Beskrivning av ärendet
Området omfattas av detaljplan Pl 225 som anger Parkmark (allmän plats)
samt ytor för båtuppläggning och evenemangsparkering. I området finns även 
planlagda aktivitetsytor för boll- och isplaner samt lek. Båthamnen arrenderar 
mark av kommunen för uppläggning av båtar. En allmän parkering finns mot 
vattnet där även ställplatser för husbilar lokaliserats. Evenemangsparkeringen 
är tänkt för större evenemang på Udden men har sällan nyttjats. 
Gültzauudden har höga kulturhistoriska värden som sträcker sig tillbaka till 
den tidiga varvsperioden under 1800-talet. Platsen för rekreation och folkligt 
nöje har spelat stor roll och varit viktig för allmänheten till våra dagar. 
Promenadstråket runt centrumhalvön passerar mellan kv Svanen och älven.

Enligt översiktsplanen ska förtätning på centrumhalvön i första hand ske på
mark som används för markparkering och liknande samt genom infill medan 
värdefulla grönområden ska sparas. 

Området är låglänt och ligger delvis under gränsen för översvämningssäker 
nivå, + 2,5 m ö h enligt Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 148 (forts) 

Ansökan anger att förtätning skall ske med blandstadskaraktär samtidigt som 
naturvärden tas tillvara samt att befintliga aktivitetsytor kan flyttas eller 
ersättas med en eller flera likvärdiga aktivitetsytor inom den nya bebyggelsen.

Boende har genom föreningen Gültzaus vänner kraftigt motsatt sig att 
området bebyggs. Som skäl mot bebyggelse anger de det sammanhängande 
strövstråket, platsen för lek, rekreation och spontanidrott. De nämner även att 
det är en uppskattad parkering för turister men även att området är låglänt 
med översvämningsrisk.

MAF Fastigheter AB har föreslagit att platsen utvecklas som en del i en större 
samhällsutvecklingsprocess. Processen är en utvecklad form av 
medborgardialog som inte har används i Sverige men är väl beprövad 
utomlands. 

Processen innebär att man tillsammans med samtliga intressenter tar fram en 
plan för utveckling av ett bestämt område. En rad möten introducerar 
deltagarna i hur processen går till och vad processen kan förväntas leda till. 

De intressenter som väljer att delta träffas regelbundet för att utvärdera och 
föreslå förbättringar för utvecklingsområdet. Resultatet presenteras i en 
framtidsvision som utgör underlag för detaljplanen.

Dialogprocessen kommer att ledas av stadsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans med MAF Fastigheter AB.

Samhällsutvecklingskontoret anser att området har en stor potential för att 
bebyggas. Rätt utformad kan en bebyggelse stärka platsen, ge den mer liv men
även bidra till fler attraktiva boendemiljöer i Luleå. Översiktsplan ger uttryck 
för kommunens strävan efter ett hållbart samhälle:

BLANDNING
Vi vill ha bostäder för alla med bostadsområden som ger ett utbud för olika
åldrar och olika grupper, detta underlättar vårt arbete med integration.
Bostäderna ska komplettera stadsdelens utbud och erbjuda olika kostnadsnivåer 
och annorlunda boendeformer. 

MÖTESPLATSER
Vi vill ha mångkulturella mötesplatser för både spontana och organiserade 
möten.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

BYGGA
Vi vill att de som ska verka och leva i husen ges möjligheter att påverka sin 
omgivning och sin lokal eller bostad.

GESTALTNING
Vi vill visa kulturhistoriska och naturens värden samt en egen identitet i våra 
byggnader.

ENERGI
Vi vill ha bostäder som har en energisnål utformning och teknik som påverkar 
energianvändningen.

Området är dock känsligt och en misslyckad utformning skulle få starkt 
negativa konsekvenser. Arbetet att bebygga platsen bör därför ske i steg eller 
etapper. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att MAF Fastigheter AB ges en 
markanvisning inom fastigheten Innerstaden 2:1 som avgränsas av Älvgatan 
och promenadstråket längs vattnet samt Repslagargatan och Kastellgatan. 
Med det kan den ovan beskrivna dialogprocessen starta under 2016.

Dialogprocessen genomförs i samverkan mellan kommunen och MAF 
Fastigheter AB. När de slutförts och en gemensam bild över hur området ska 
bebyggas tagits fram ligger det materialet som grund till beslut, innan 
sommaren 2017, om detaljplanering och markanvisningsavtal. Detaljplanen 
för markanvisningsområdet arbetas fram i samverkan mellan kommunen och 
MAF Fastigheter AB. Avgränsning av markanvisningsområdet är preliminär 
och kommer att justeras under planarbetet. Efter att detaljplanen vunnit laga
kraft ska sedan husproduktionen vara påbörjad i väsentlig omfattning senast 
efter ett år.

Beslutsunderlag
 Intresseanmälan gällande markanvisning för markområdet inom 

grönområdet mellan småbåtshamnen och kv. Svanen. Hid: 2015.4532.
 Skrivelse från boende gällande MAF Fastigheter ABs intresseanmälan 

gällande markanvisning för markområdet inom grönområdet mellan 
småbåtshamnen och kv. Svanen, 2015-11-11. Hid 2015.5102

 Kulturmiljöanalys Gültzauudden, 2016-03-24. DokID: 280894.
 Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2016-04-11. Hid: 2016.2567
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 183, 2016-04-25

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadsnämnden, MAF Fastigheter AB
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-29

 
2016/1417-3.1.1.3

Frida Wikström

Planprogram del av Mjölkudden, Mjölkuddens centrum
Ärendenr 2016/1417-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ett planprogram för Mjölkuddens centrum.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått in ett antal ansökningar om exploatering av 
framförallt bostäder i och i anslutning till Mjölkuddens centrum. Totalt rör det 
sig om mellan 200 och 250 bostäder som enligt ansökningarna skulle kunna 
tillkomma i området. Ansökningarna avser i första hand små hyreslägenheter.

För att hantera de olika förfrågningarna och dess konsekvenser i ett 
sammanhang föreslår stab kvalitet & samhällsutveckling i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen att stadbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta 
fram ett detaljplaneprogram. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår även att 
en ledningsgrupp för uppdraget tillsätts bestående av avdelningschefer från 
stadsbyggnadsförvaltningen avd. stadsplanering, kvalitet & 
samhällsutveckling avd. samhällsutveckling samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen avd. bygglov och prövning.

Syftet är att utreda möjliga alternativ för och ge förslag på lämplig 
exploatering med särskilt fokus på allmänna ytor. Syftet är även att beskriva 
sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser av förslaget.

Detaljplaneprogrammet ska beskriva och motivera förhållningssätt för 
exploatering med riktlinjer och rekommendationer.

Beskrivning av ärendet
Mjölkuddens centrum ligger i en viktig kommunikationspunkt där väg 97 och 
Haparandavägen möts som en del i stråket mellan universitet och Luleå 
centrum passerar. Området har på senare tid utvecklats med ett 
trygghetsboende som invigdes i september 2017 och ett nytt parkeringshus 
som är under uppbyggnad. Norr om väg 97 pågår ett detaljplanearbete för en 
utbyggnad av Scandic hotell.

Program till Vision Luleå 2050 (KF 2013) anger att förtätning ska ske på 
Mjölkudden och att Mjölkuddens centrum ska utvecklas. Cykelstråket längs 
med Mjölkuddsvägen är en del av huvudvägnätet för cykel där 
framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister ska prioriteras.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-09-29

 
2016/1417-3.1.1.3

Frida Wikström

Vid utveckling av området måste hänsyn tas till befintliga stenmurar, 
björkallén längs med Mjölkuddsvägen och byggnader som kan vara av 
kulturhistoriskt värde.

I området finns idag parkering och återvinningsstation. Dessa funktioner ska 
hanteras i arbetet med planprogrammet.

Det pågår en utredning för att fastställa lämplig sträckning för fortsatt 
utbyggnad av östra länken etapp 4E. Ett av alternativen som utredningen 
behandlar går genom planområdet. Detta ska beaktas i arbetet med 
planprogrammet.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-10-09

 
2017/1192-1.3.1.5

Anne-Mari Angeria

Kansliets förslag till yttrande över kulturdepartementets 
remiss: konsultation i frågor som rör det samiska folket  
(Ds 2017:43) 
Ärendenr 2017/1192-1.3.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt yttrande till remissen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått promemorian ”konsultation i frågor som rör det 
samiska folket” för yttrande. Kommunledningsförvaltningen har berett 
remissvaret och inhämtat synpunkter från andra förvaltningar. Endast barn- 
och utbildningsförvaltningen har valt att lämna synpunkter till yttrandet. 

I promemorian föreslås att en ny och särskild ordning ska införas för 
konsultation i frågor av särskild betydelse för samerna. 
Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt 
gällande lagstiftning. Syftet är att främja och stärka det samiska folkets 
inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser. 

Beskrivning av ärendet
Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga 
förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting att konsultera Sametinget 
i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Konsultationen ska göras 
före beslut i ärendet. Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk 
organisation eller en sameby ska även dessa konsulteras om det finns skäl för 
det. Kommunala nämnder, men även beslut som fattas av kommun- och 
landstingsfullmäktige kommer att omfattas av konsultationsplikten. 

Kommunerna är redan i dag skyldiga att samråda med det samiska folket 
enligt 5 § lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). I dag 
sker Luleå kommuns samråd om minoritetspolitik, äldrevård och utbildning 
med Lule-Boden sameförening, inte med Sametinget. Enligt förslaget ska 
kommunen kontakta Sametinget om ett ärende bedöms ha principiell 
betydelse för samerna som urfolk. Detta kan bedömas gälla i ett relativt 
begränsat antal ärenden och endast beslut som skulle ha särskilt betydelse för 
samerna. Konsultationsordningen kan medföra nya områden, i promemorian 
nämns t.ex. frågor kring hälsa, kulturarv och kulturmiljö. 
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Anne-Mari Angeria

Syftet med konsultationsordningen är att främja och stärka det samiska folkets 
inflytande över dess egna angelägenheter i beslutsprocesser. Konsultation ska 
ge samerna insyn i processen och frågan i ett tidigt skede. Det mest centrala är 
möjligheten till påverkan genom att samerna får utveckla sina synpunkter i 
ärendet, vilket är ett sätt att förstärka samernas inflytande på beslut. I den 
föreslagna konsultationsordningen avses samernas representanter inte delta 
som sakägare eller parter i ärendet utan som företrädare närmat för samernas 
allmänna intressen som urfolk. 

Förslaget påverkar inte kommunernas beslutanderätt. Sametingets, en samisk 
organisation eller en samebys samtycke är inte nödvändigt för ett besluts 
giltighet, dvs. det finns ingen vetorätt för företrädare för det samiska folket. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Beslutsunderlag
 Departementspromemoria Konsultation i frågor som rör det samiska 

folket, Ds 2017:43
 Luleå kommuns yttrande till remissen

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde 

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar/nämnder 
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Kulturdepartementet 
103 33 Stockholm

Yttrande till promemorian Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket (DS 2017:43)
Ert dnr: Ku2017/01905/DISK 

Kommunens ställningstagande
Luleå kommun ställer sig positivt till föreslagen konsultationsordning med 
Sametinget. Förslaget stärker och främjar urfolk samernas inflytande över 
dess egna angelägenheter i beslutsprocesser. Vi vill lämna följande 
synpunkter:

Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt 
gällande lagstiftning. Detta behöver förtydligas för att det inte blir många 
möten om samma frågor. 

 Vilka frågor ska lyftas till vanliga samråd och vilka frågor av särskild 
betydelse ska vara aktuella för konsultation?

 Vem avgör detta och hur?

Konsultationen föreslås ske i den form som Sametinget önskar om det inte medför 
olägenhet av betydelse. Detta behöver förtydligas då försvårande 
omständigheter i både tid och rum kan bli följden. Det är viktigt att former för 
konsultation fungerar för alla medverkande. 

Luleå kommun 

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde 
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