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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-01-19

 
2017/58-2.9.0.1

Sofia Riström

Information om medborgarundersökning
Ärendenr 2017/58-2.9.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar om den medborgarundersökning som 
genomförts 2016.
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 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-01-30
Ärendenr 2016.1537-1.1.1.7

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
Region Kronoberg
2017-01-12

KLF Hid.nr: 2017.88
SKLs chefsekonom Annika Wallenskog presenterar 
regeringens bedömning av ekonomin och nyheter i 
budgetpropositionen

Kommunakuten AB
2017-01-16

KLF Hid.nr: 2017.170
Juridik för kommunägda företag 17 feb 2017
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§ 119

Medborgarförslag om att tillhandahålla trampbåtar för 
utlåning till allmänheten
Ärendenr 2016/202-3.7.2.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget om att tillhandahålla trampbåtar för uthyrning, då det 
inte ligger inom kommunens uppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att kommunen tillhandahåller små trampbåtar som 
medborgare och turister kan använda sig av sommartid och på så sätt kunna 
ta sig från hamn till hamn. Liknande företeelse finns bland annat i Malmö.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att överlämna det 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrselsen begär yttrande 
från fritidsnämnden senast 2017-03-14.

Fritidsförvaltningen konstaterar att verksamhet med uthyrning av trampbåtar 
inte ligger inom kommunens uppdrag. I kommunen finns flera privata aktörer 
som bedriver liknande verksamhet. 

Fritidsförvaltningen har 2016-11-11 föreslagit fritidsnämnden besluta 
rekommendera kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om att 
tillhandahålla trampbåtar för uthyrning, då det inte ligger inom kommunens 
uppdrag.

Arbetsutskottet har 2016-12-07, § 58 föreslagit fritidsnämnden besluta 
rekommendera kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om att 
tillhandahålla trampbåtar för uthyrning, då det inte ligger inom kommunens 
uppdrag.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från frågeställaren, Hid FRI 2016.1458
 Fritidsförvaltningens tjänstskrivelse, Hid FRI 2016.1730
 Arbetsutskottets förslag till beslut § 58, 2016-12-07, Hid FRI 2016.1797

Beslutet skickas till
Frågeställaren
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr 2016/1138
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§ 110

Inbjudan att bli certifierad FairPay kommun.
Ärendenr 2016/157-3.7.0.2

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden ser positivt på jämställd sponsring såsom stiftelsen beskriver i 
sitt underlag. Att bli certifierad är dock förknippat med en hel del krav från 
stiftelsen FairPay samt kostnader i form av medel och personella resurser. 
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda praktiska konsekvenser och 
resursbehov.

Sammanfattning av ärendet
En förfrågan har kommit in till Luleå kommun om att ansöka om att bli 
certifierad FairPay kommun. Kansliet att vidarebefordrat ärendet till 
fritidsnämnden för synpunkter efter samråd med tillväxtkontoret.

FairPay är en stiftelse som grundades i Umeå 2012. Enligt uppgift arbetar 
FairPay för att alla ska få idrotta på lika villkor, oavsett kön. Framför allt 
arbetar vi för att förändra den ekonomiska strukturen inom idrotten så att den 
blir mer jämställd. Idag går ungefär 80 % av de totala resurserna till män inom 
idrotten, trots att kvinnor utgör 46 % av utövarna. De arbetar för att aktörer 
inom privat, offentlig och ideell sektor ska ta ett principbeslut om jämställd 
sponsring/resursfördelning. Om detta görs i samarbete med dem blir man en 
så kallad "FairPayer" - en certifiering för jämställd sponsring.

Luleå kommun arbetar aktivt för ett mer jämställt samhälle och i 
planeringsförutsättningarna för 2017-2019 står följande; 
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. 
Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla 
verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av verksamheter. Att jämställdhetsintegrera hela den kommunala 
verksamheten är ett långsiktigt arbete och målsättningen är att innan år 2030 
ska de artiklar från CEMR-deklarationen som är av kommunövergripande 
karaktär under något år varit prioriterade. 

I Luleå ger redan idag kommunstyrelsen samma summa i 
marknadsföringsbidrag till våra elitidrottslag och elitidrottare på absolut 
högsta nivå, oaktat kön och det är också något som kontaktpersonerna för 
FairPay lyfter i sitt mail till kommunen.  
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Att bli certifierad är dock förknippat med en hel del krav från deras 
organisation och fritidsförvaltningen anser därför att detta bör utredas så att 
praktiska konsekvenser och resursbehov klargörs.

Samråd har skett med ansvarig på tillväxtkontoret.

Arbetsutskottet har 2016-12-07, § 49 föreslagit kommunstyrelsen att uppdra 
till kommunledningsförvaltningen att utreda praktiska konsekvenser och 
resursbehov.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kriterier för jämställd sponsring, Hid FRI 2016.922
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Hid FRI 2016.1719
 Arbetsutskottets förslag till beslut § 49, 2016-12-07, Hid FRI 2016.1721

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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Att bli en FairPayer – kriterier för jämställd sponsring 
 
En Fairpayer är ett företag, offentlig eller privat organisation vilken medvetet och strategiskt 
arbetar för att dess sponsringsmedel fördelas jämställt mellan flickor och pojkar; kvinnor och 
män. Syftet med att vara en FairPayer är att ta ställning för att alla människor oavsett kön, ska ha 
samma resurser och möjligheter att börja och utvecklas inom idrotten samt bli elitidrottare. 
FairPay vill att näringsliv och offentlig sektor aktivt ska förändra den befintliga struktur som 
råder inom fördelning av sponsormedel till idrottsklubbar och förbund genom att upprätta 
policys och handlingsplaner för jämställd sponsring. Detsamma gäller för ett förbund eller klubb 
som väljer att fördela sina medel jämställt mellan pojkar och flickor/män och kvinnor. 
 
Ansökan till FairPayer: 
 
• Organisationen ansöker om att bli en FairPayer genom att kontakta FairPays ansvariga. Vid ett 
första möte presenteras samlad dokumentation av fördelning av policys och sponsringsmedel där 
organisationen presenterar sina nuvarande medel och mål för sponsringsarbetet. Utifrån 
befintliga mål ser vi om/vilka åtgärder organisationen behöver ta för att vara en FairPayer. 
 
För att vara en FairPayer krävs det att organisationen uppfyller vissa kriterier. 
 
• Organisationen ska fördela sina sponsringsmedel med 50% till kvinnor och 50% till män. För 
en klubb eller ett förbund gäller att fördelning sker jämställt inom organisationen. 
 
• Organisationen ska sätta tydliga mål och ha en stark vilja att förändras för att bli en FairPayer. 
Att bli en FairPayer innebär ett förändringsarbete i attityder och handling såväl internt som 
externt. 
 
• I sponsringsavtal med föreningar och samfund/förbund med barn- och ungdomsidrottande 
personer av båda könen ska organisationen begära att mottagarna av sponsringsmedel fördelar 
medlen rättvist mellan kön. Gällande klubbar med deltagande av endast ett kön (enkönade 
klubbar är vanligast inom elitidrotten) samt enskilda personers elitsatsningar gäller inte detta krav. 
Kravet att sponsra jämställt kvarstår givetvis för den organisation som är avsändare för 
sponsringsmedlen. Den förening/klubb/förbund som sponsras ska vara beredd att redovisa till 
FairPay och avsändaren för medlen hur medlen har fördelas. 
 
• Organisationen ska låta oberoende revisorer granska policy, handlingsplan och uppföljning.  
 
• Organisationen får efter en utfästelse från FairPay använda sig av FairPayer-märkningen under 
ett år i taget, med möjlighet till förlängning efter FairPays granskning och godkännande av arbete 
och implementering. 
 
• Med sponsring av idrott menas här medel som delas ut till av Riksidrottsförbundet anslutna 
specialförbund och deras medlemsorganisationer, i dag ca 20 000 föreningar och 3,3 miljoner 
medlemmar (Riksidrottsförbundet 2011). Sponsringen inkluderar även annonser, reklam- och 
annat marknadsföringsvärde i programblad, hockeyrinkar, arenor, skärmar eller annan 
kommunikation organisationen för i samband med satsningar för RF:s medlemmar. 
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Översikt arbetsgång och aktiviteter: 
 
• FairPayer Brons. 
 

  
 
Organisationen blir en Fairpayer brons när ett samarbete påbörjas, om organisationen fördelar 
sin sponsring ojämställt med en fördelning lika med eller sämre än 70% / 30%. Vi formulerar en 
gemensam arbetsgång och skriver under samarbetsavtal. Tillsammans skapar vi en sponsorpolicy 
som beskriver verksamhetens ambitionsnivå (50/50) och avsikter med den nya policyn. FairPay 
och organisationen arbetar fram en handlingsplan med tydlig arbetsordning, ansvarsfördelning 
och tidsangivelse för planen. Att bli en FairPayer tar tid, förslagsvis arbetar vi med 3-årsplaner. 
Organisationen påbörjar sitt interna arbete med att förankra sponsorpolicy och plan. När arbetet 
är påbörjat får organisationen använda sig av den bronsfärgade FairPayerloggan i sin 
kommunikation. Till företagets/organisationens budskap och egna kommunikation används alltid 
det egna marknadsföringsmaterialet.  
 
• FairPayer Silver. 
 

 
 
Organisationen har nått minst en 70/30-fördelning till sina sponsringsmottagare och har samma 
krav på mottagare av medel. Nu får organisationen använda den silverfärgade loggan i sin 
kommunikation. Till företagets/organisationens budskap och egna kommunikation används alltid 
det egna marknadsföringsmaterialet. 
 
• FairPay Grön.  
 

 
 
Nu har organisationen nått sitt mål; en jämställd fördelning, 50/50 av sponsringsmedel samt ett 
krav på att mottagarna av sponsringsmedlen i mixade klubbar/förbund fördelar sina medel jämt 
mellan kön. Nu får organisationen använda sig av den grönfärgade FairPayerloggan i sin 
kommunikation kring sponsringsarbetet, med kontroller för varje år och möjlighet till 
förlängning. Till företagets/organisationens budskap och egna kommunikation används 
fortfarande alltid det egna marknadsföringsmaterialet.  Grattis! 
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§ 111

Arrangörskap för SM-veckan vintern 2020
Ärendenr 2016/222-3.7.0.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen godkänna 
inlämnande av intresseanmälan från Luleå att vara värdkommun 
för SM-veckan vintern 2020. Inlämnandet av en intresseanmälan är 
på inget sätt förpliktigande.

Sammanfattning av ärendet
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges 
Television (SVT) som sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF) 
och värdstaden. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra 
svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan 
genomförs varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika 
orter i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 
71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter 
(grenar). 

Avsikten med SM-veckan är att få ett ökat intresse för svenska mästerskapen 
och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många 
människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media 
och framför Tv:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i 
värdstaden under en vecka. 

SM-veckan 2016 vinter arrangerades i Piteå (vecka 3), sommarveckan 2016 
arrangerades i Norrköping (vecka 27-28). SM-veckan vinter 2017 arrangeras i 
Söderhamn (vecka 5) och SM-veckan sommar 2017 i Borås (vecka 26-27) och 
2018 arrangerar Skellefteå SM-veckan vinter (vecka 12).

RF söker nu en värdstad för SM-veckan vinter 2019 respektive 2020. Som 
värdstad för SM-veckan har värdkommunen stora möjligheter men förväntas 
också ta ett stort ansvar. Några viktiga utgångspunkter för en värdstad är att 
staden har möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning. Därutöver ett antal 
vinteridrotter inklusive motorsporter och inomhusidrotter. Värdstaden ska 
också ha kluster av idrottsarenor som kan ta emot flera idrotter på en och 
samma plats för att göra evenemanget tillgängligt och underlätta för en bra 
och effektiv Tv-produktion.
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Den logikapacitet som ska uppfyllas motsvarar ca 4 000 gästnätter för 
idrotternas deltagare. Kommunen ska också ha ett väl fungerande och utbyggt 
stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s produktion. 

Ekonomiskt åtagande
Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens 
åtaganden. Värdstaden bör ha en avsatt budgetram på 5-7 miljoner kr 
exklusive arbetstid för personal/funktioner som förutom projektledaren ska 
ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Kostnadsramen innefattar 
främst att ställa arenor till förfogande, arenaanpassningar, stöd och service till 
SVT, grafikkostnader för Tv-produktion (RF betalar 50 % av dessa kostnader), 
regional marknadsföring av SM-veckan, lokal city- och venuebranding, 
möteskostnader. Av angiven budget ska 1,5 miljoner kr avsättas för 
upphandling av tjänster från RF:s och SM-veckans aktuella samarbetspartners 
gällande bland annat grafik- och resultatrapportering, 
evenemangsutvärdering samt branding av tävlingsarenor (material och 
projektledning). 

Fritidsförvaltningen anser att arrangemanget skulle öka Luleås 
attraktionskraft, både som idrottsstad och vinterstad samt stärka bilden av 
Luleå som evenemangsstad. 

Beslut i kommunstyrelsen krävs för att kommunens ansökan ska godkännas 
av RF. Sista ansökningsdag är 2017-01-31 och beslut om värdstad tas senast 
2015-04-30. 

Fritidsförvaltningen har 2016-11-21 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen godkänna inlämnande av intresseanmälan från Luleå att 
vara värdkommun för SM-veckan vintern 2020. Inlämnandet av en 
intresseanmälan är på inget sätt förpliktigande.

Arbetsutskottet har 2016-12-07, § 50 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen godkänna inlämnande av intresseanmälan från Luleå att 
vara värdkommun för SM-veckan vintern 2020. Inlämnandet av en 
intresseanmälan är på inget sätt förpliktigande.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Underlag från Riksidrottsförbundet 2016-10-20, Hid FRI 2016.1713
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21, Hid FRI 2016.1711
 Arbetsutskottets förslag till beslut § 50, 2016-12-07, Hid FRI 2016.1722

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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Sid 1/4 

Riksidrottsförbundet  
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 |  Fax: 08-699 62 00 
e-post: riksidrottsforbundet@rf.se  |  www.rf.se 

634/16-69 2016-10-20 

Till Sveriges kommuner 

Välkommen att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan vinter 2019 och 2020 

Bakgrund 
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges Television (SVT) som sändande 
bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. 
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma 
stad. 
SM-veckan genomförs varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-
veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika 
idrotter (grenar). 
Genom SM-veckan vill vi få ett ökat intresse för svenska mästerskapen och samla större och mindre idrotter i ett 
gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media 
och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka. 
SM-veckan 2016 vinter arrangerades i Piteå (vecka 3), sommarveckan 2016 arrangerades i Norrköping (vecka 
27-28). SM-veckan vinter 2017 arrangeras i Söderhamn (vecka 5) och SM-veckan sommar 2017 i Borås (vecka 
26-27).  

Nu söker vi värdstad vinter 2019 och 2020 
Vi söker en värdstad för SM-veckan vinter 2019 respektive 2020. Ange om er ansökan gäller för båda åren eller 
om ni begränsar er ansökan till ett specifikt år. Vi vill dock förtydliga att man endast kan bli utvald att arrangera 
en av de aktuella SM-veckorna. Som värdstad för SM-veckan har ni stora möjligheter men ni förväntas också ta 
ett stort ansvar. I vår manual för SM-veckan kan ni läsa mera om vad det innebär att vara värdstad för en SM-
vecka. Via denna länk hittar ni mer information: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/OmSM-
veckan/Kriterierforvardstad/ 

Manualen ger en bild av evenemangets omfattning  och vilka krav som ställs på värdstaden. Det är dock viktigt 
att beakta att detta är en produkt som är under ständig utveckling. 
Via denna länk hittar ni också en presentation om SM-veckan med olika fakta från våra senast genomförda SM-
veckor. 

16

mailto:info@rf.se
http://www.rf.se/
http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/OmSM-veckan/Kriterierforvardstad/
http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/OmSM-veckan/Kriterierforvardstad/


 
 

Sid 2/4 

Riksidrottsförbundet  
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 |  Fax: 08-699 62 00 
e-post: riksidrottsforbundet@rf.se  |  www.rf.se 

  
 
 
Några viktiga utgångspunkter för er som värdstad är att ni: 
• har möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning. Se Svenska Skidförbundets kravspecifikation (bilaga 1). 

Därutöver ett antal vinteridrotter inklusive motorsporter och inomhusidrotter. Det ska finnas en lokal 
förening som vill och klarar att arrangera SM, alternativt att specialidrottsförbundet (SF:et) har en egen 
idé/lösning för genomförande. Det är dock viktigt att poängtera, att det är SF:et som ska göra en 
intresseanmälan av aktuella SM-tävlingar till RF. 
 

• har kluster av idrottsarenor som kan ta emot flera idrotter på en och samma plats för att göra evenemanget 
tillgängligt och underlätta för en bra och effektiv TV-produktion. Det är också en fördel om det går att 
cityanpassa en och annan idrott för att skapa en idrottslig folkfest. I er ansökan är det också viktigt att ni 
berättar hur ni kan integrera olika kringevenemang för att lyfta evenemanget SM-veckan. 
 

• har möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperiod v 2-5 eller v 13 beroende på planeringen av 
längdskidåkningens världscup. både 2019 och 2020. Beslutet om vilken vecka som blir aktuell åligger RF och 
SVT. 
 

• har logikapacitet motsvarande ca 4 000 gästnätter för idrotternas deltagare (aktiva, ledare och 
funktionärer), login kan bestå av allt från hotell till så kallad ”hard floor” på skolor, i ett utbud som 
samordnas med kranskommuner. Det är också angeläget att idrotterna så väl som 
evenemangsorganisationen kan erbjudas logi utifrån en human prisbild. Det är givetvis en fördel om ni 
redan i ansökningsfasen kan få hotellen att lämna en avsiktsförklaring om att priserna ska hållas nere. 
 

• har ett väl fungerande och utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s TV-produktion. 
 
Ekonomiskt åtagande: 
 
• Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. Värdstaden bör ha en 

avsatt budgetram för genomförandet på ca 5-7 miljoner kr exklusive arbetstid för personal/funktioner som 
förutom projektledaren ska ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Rekrytering av lokal 
projektledare ska godkännas av RF i samråd med SVT. I budgetramen ingår inte heller de anpassningar som 
varit förutsättningar för SM-veckans placering i staden avseende tävlingsarenans SM-status för längdskidor 
enligt bilaga 1. 

• De ekonomiska åtagandena ovan är en bedömning utifrån tidigare genomförda SM-veckor, men är starkt 
beroende av värdstadens förutsättningar. Kostnadsramen innefattar främst att ställa arenor till förfogande, 
arenaanpassningar, stöd och service till SVT, grafikkostnader för TV-produktion (RF betalar 50 % av dessa 
kostnader), regional marknadsföring av SM-veckan, lokal city- och venuebranding, möteskostnader. 

• 1,5 miljoner kr av angiven budget ska avsättas för upphandling av tjänster från RF:s och SM-veckans 
aktuella samarbetspartners gällande bland annat grafik- och resultatrapportering, evenemangsutvärdering 
samt branding av tävlingsarenor (material och projektledning). 
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Vi behöver följande underlag från er som söker: 
 
• en beskrivning av ytor och arenor (utomhus och inomhus) som kan komma ifråga för SM-veckan, samt en 

idéskiss på vilka idrotter som kan vara aktuella för SM-veckan hos er. 
 

• en kreativ idé hur SM-veckan kan bli den idrottsliga folkfest vi vill att den ska vara. 
 

• en  beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som kommer tas i anspråk för 
att skapa intresse kring SM-veckan. 
 

• en kort beskrivning av några större evenemang staden arrangerat senaste tre åren. 
 

• beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens intresse att vara värdstad för SM-veckan utifrån 
beskrivna förutsättningar. 
 
 

Så här kommer ansökningarprocessen gå till: 
• Brev skickas till samtliga kommuner 2016-10-20 
• Sista ansökningsdag 2017-01-31. Ansökan skickas till:  

riksidrottsforbundet@rf.se , märkt 634/16-69 
• RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar. 
• Besked till samtliga som sökt senast 2017-03-01. 2 – 4 värdstäder går vidare till en slutbedömning. 
• Besök av 2 – 4 utvalda städer sker under mars 2017. 
• Beslut om värdstad för SM-veckan vinter 2019 och 2020 senast 2015-04-30. 
• Avtal skrivs mellan RF och värdstad när beslutsprocessen är klar och de utlovade förutsättningarna är 

bekräftade. RF förbehåller sig rätten att utse en reservstad. 
 
 
För information om SM-veckan – välkommen till vår officiella webbplats – www.smveckan.se och SM-veckan på 
Facebook. 
 
För frågor – välkommen att kontakta undertecknad. 
 
Varmt välkommen med er ansökan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 
Per Bergljung 
Evenemangs- och sponsringsansvarig 
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Bifogas: 

1. Kravspecifikation för Skid-SM (längdskidåkning) 
 
Dokument via länk: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/OmSM-veckan/Kriterierforvardstad/ 

2. Manual för SM-veckan 
3. Presentation och fakta om SM-veckan (pp-presentation) 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämndens allmänna utskott 2017-01-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 5

Remiss - Välfärdsutredningens delbetänkande - Ordning 
och reda i välfärden (SOU 2016:78)
Ärendenr 2016/383-1.2.3.7

Socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att 
1. Föreslå kommunstyrelsen anta remissvaret över delbetänkandet Ordning 
och reda i välfärden (SOU 2016:78) som sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har lämnat remiss till Luleå kommun och begärt 
yttrande över välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i 
välfärden”. Socialnämnden har av kommunstyrelsen getts möjlighet att bidra 
med sin uppfattning om utredningens förslag till ett nytt regelverk för 
offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. 

Socialnämnden anser att utredningens analys av problematiken kring privata 
företag inom väldfärdsområdet stämmer väl överens med nämndens 
erfarenheter. Socialnämnden anser därför att privata välfärdstjänster måste 
regleras och ställer sig därför bakom förslagen i betänkandet. 

Socialnämnden anser dock, till skillnad mot betänkandet, att även 
asylboenden bör regleras enligt det nya regelverket, att tillståndskrav och 
vinstbegränsning även ska gälla för dessa.

Sammanträdet
Förvaltningen föredrar ärendet.
(V) aviserar att de kommer att lämna ett förslag till komplettering av yttrandet 
vid socialnämndens sammanträde 2017-01-27.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att 
allmänna utskottet bifaller förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämndens allmänna utskott 2017-01-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Remissvar
 Välfärdsutredningens delbetänkande - Ordning och reda i välfärden 

(SOU 2016:78)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 1 (3)
Socialförvaltningen Ärendenr
Strategisk stöd 2016-12-12

 
2016/383-1.2.3.7

Sven Teglund

Välfärdsutredningens delbetänkande – Ordning och reda i 
välfärden (SOU 2016:78)
Ärendenr 2016/383-1.2.3.7 

Socialnämndens ställningstagande
Socialnämnden ställer sig bakom förslagen i delbetänkandet ”Ordning och 
reda i välfärden” men anser att även asylboenden ska omfattas av det nya 
regelverket i form av tillståndskrav och vinstbegränsning.

Sammanfattning
Finansdepartementet har lämnat remiss till Luleå kommun och begärt 
yttrande över välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i 
välfärden”. Socialnämnden har av kommunstyrelsen getts möjlighet att bidra 
med sin uppfattning om utredningens förslag till ett nytt regelverk för 
offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. 

Bedömning av kvalitet
Socialnämnden har i sin verksamhet betydande kostnader för omsorgsinsatser 
i form av HVB-hem1, konsulentstödd familjehemsvård, LSS-insatser etc. och 
nämnden har en skyldighet gentemot skattebetalarna att redovisa god kvalitet 
för dessa vårdinsatser. Med stor oro har nämnden det senaste årtiondet 
bevittnat en ökad kostnad särskilt vad gäller placeringar av ungdomar på 
privata HVB-hem.

Frågan om hur nämnden ska kunna garantera att den vård som de privata 
bolagen ger är av god kvalitet har varit ständigt aktuell. Det har funnits 
förväntningar på att upphandling av vård och kvalitetsgranskningar skulle ge 
svar på frågan, men med tanke på vinstintresset hos bolagen är det svårt att 
ha fullt förtroende för uppgifterna de lämnar. Socialnämnden har egentligen 
bristande möjligheter att ha tillräcklig insyn i hur de ekonomiska medlen 
används och om de kommer brukarna till del. Frågor om personaltäthet, hur 
kostnaderna fördelas, vilka metoder som används och att personalen har 
tillräcklig kompetens, blir svåra att bedöma särskilt när vårdföretagen är stora 
koncerner som ligger på långt avstånd ifrån kommunen.

När en ungdom vistats på ett behandlingshem en period, har personalen stort 
inflytande när det gäller frågan om vården ska förlängas eller inte. 
Vinstintresset kan leda till ett starkt incitament för att vården förlängs 

1 Hem för vård eller boende
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Sven Teglund

regelmässigt, i varje fall för de ungdomar som inte beter sig utmanande. Det 
finns egentligen inga instrument som kan säkerställa att personalens 
bedömning verkligen utgår från ungdomens behov och att ekonomiska motiv 
inte haft betydelse.

Det är därför inte förvånande när välfärdsutredningen dragit slutsatsen att 
definiera och mäta kvalitet och effektivitet inom välfärdsområdet är mycket 
svårt. Utredningen konstaterar att det funnits stora förväntningar på att ökad 
konkurrens skulle ge bättre kvalitet, men att det inte finns något som bekräftar 
eller tyder på ett sådant resultat. Det man velat uppnå med privata alternativ 
inom välfärdsområdet har inte fungerat, troligtvis på grund av att välfärden 
inte är en vanlig marknad, utan en form av kvasimarknad.

Vinstbegränsning
I tidningen Dagens Samhälles (2015-05-14) granskning av 365 HVB-hem och 
gruppboenden hade nästan hälften av bolagen 20 procent i vinst före skatt, 
och ett par så mycket som 40-50 procent. Det är de höga dygnsavgifterna på 
omkring 4000 kr som ligger bakom omsättningen. Detta avser alltså 
verksamheter där socialnämnden har väldigt små möjligheter till att följa upp 
kvaliteten. Det är inte rimligt med vinster i välfärdsföretag som överträffar 
börsbolagens, särskilt eftersom det gäller skattepengar där man bör ha god 
hushållning av resurser.

Socialnämnden anser att välfärdsutredningen väl identifierat den problematik 
som kommunerna levt i under ett stort antal år. Att begränsa vinsten till 7 %, 
rimligt för tjänsteföretag, är ett viktigt steg att ta. Det kommer förhoppnings-
vis att minska vinstintressets negativa påverkan på välfärdsområdet, och att 
stärka de seriösa aktörernas roll på marknaden.

Upphandling
I socialnämndens plan Barn och unga (2014-06-13) finns ett uppsatt mål att 
nämnden genom upphandling och egen utredning ska kvalitetsgranska alla 
de HVB-hem och stödboenden som anlitas i verksamheten. All heldygnsvård 
ska följas upp med särskilt fokus på hur det placerade barnets skolresultat 
utvecklas och kan förbättras. Utredningens förslag om förändrade 
upphandlingsregler kommer att öka möjligheten för socialtjänsten att vara 
mer proaktiv när det gäller att välja ur det stora utbudet av behandlings-
alternativ som finns på den privata marknaden. Möjligheterna att göra 
direktupphandlingar under EU:s s.k tröskelvärde gynnar små och idéburna 
företag. 

Krav på juridiska personer
Utredningens föreslår att endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta 
emot offentlig finansiering, och att de samtidigt kan visa att offentliga medel i 
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Sven Teglund

huvudsak kommer att gå till det de är ämnade för. Välfärdsverksamhet ska 
drivas i en separat juridisk person och det ska inte vara möjligt att kringgå 
regler med hjälp olika ekonomiska transaktioner. Dessa förändringar är 
välkomna och kommer att underlätta för socialtjänsten att säkerställa 
kvaliteten hos de privata verksamheter som används.

Asylboenden
I en granskning i Ekot (juni 2016) framkom att grovt kriminella arbetar på eller 
driver asylboenden via bulvaner runt om i landet. Det finns alltså indikationer 
på att de mest utsatta människorna kan bli utnyttjade av oseriösa lycksökare i 
syfte att tjäna pengar. Socialnämnden vill därför, i motsats till delbetänkandet, 
hävda att asylboenden inte bör lämnas utanför föreslagen reglering, utan 
anser att tillståndskrav och vinstbegränsning även ska gälla för dessa. Det 
skulle innebära att företrädarna för bolaget - ledning, styrelse, ledamöter och 
ägare - kontrolleras om de har insikt i de regler som gäller och om de är 
lämpliga att driva asylboenden.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämndens arbetsutskott 2017-01-12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 7

Kommunstyrelsens uppdrag angående festivalen Musikens 
makt
Ärendenr 2016/277-3.6.1.3

Kulturnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att;

1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 500 tkr för genomförande av 
festivalen Musiken makt 2017.

2. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
utgifter och tillförs kulturnämnden för festivalens genomförande.

3. Som villkor för beslutet gäller:
a) Luleå kommun får genomföra marknadsföringsinsatser under 

festivalen,
b) festivalen stärker varumärket Luleå,
c) festivalen är attraktiv för barn, unga och unga vuxna,
d) publikundersökning av antalet barn och unga genomförs,
e) festivalen äger rum helgen före skolstart, 18-19 augusti,
f) festivalen verkar i program B och C enligt Vision 2050:s riktning,
g) festivalen genomförs helt öppet, gratis, drogfritt,
h) förhållandet mellan kulturnämnden och föreningen Musikens makt 

regleras via ett samarbetsavtal gällande 2017,
i) föreningen Musikens makt ska inkomma med en redovisning efter 

genomförd festival.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Musikens makt ansöker om 1 500 tkr till finansiering av Musikens 
makt 2017. Festivalen ska profilera Luleå som musikstad och skapa en arena 
för länet och övriga musiksverige. Festivalen ska vara drogfri och musiken ska 
vara i centrum och genomföras 18-19 augusti. Kostnaden för festivalen 
Musikens makt 2017 beräknas till 2 100 tkr. Finansiering söks från Luleå 
kommun (1 500 tkr), kulturförvaltningen (50 tkr), Norrbottens läns landsting 
(100 tkr), sponsorer (440 tkr), platshyra (10 tkr).

Festivalens främsta målgrupp är unga och unga vuxna. Programmet är även 
tilltalande för barnfamiljer och en bredare åldersgrupp som tillsammans 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

bidrar till att skapa en god ordning på festivalområdet. Föreningen svarar för 
planering, projektledning och genomförande samt ekonomisk förvaltning och 
administration. För det praktiska arbetet ansvarar föreningen.

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att;

1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 500 tkr för genomförande av 
festivalen Musiken makt 2017.

2. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 
utgifter och tillförs kulturnämnden för festivalens genomförande.

3. Som villkor för beslutet gäller:
a) Luleå kommun får genomföra marknadsföringsinsatser under 

festivalen,
b) festivalen stärker varumärket Luleå,
c) festivalen är attraktiv för barn, unga och unga vuxna,
d) publikundersökning av antalet barn och unga genomförs,
e) festivalen äger rum helgen före skolstart, 18-19 augusti,
f) festivalen verkar i program B och C enligt Vision 2050:s riktning,
g) festivalen genomförs helt öppet, gratis, drogfritt,
h) förhållandet mellan kulturnämnden och föreningen Musikens makt 

regleras via ett samarbetsavtal gällande 2017,
i) föreningen Musikens makt ska inkomma med en redovisning efter 

genomförd festival.

Beskrivning av ärendet
Kulturnämnden har av kommunstyrelsen getts i uppdrag att föra en 
diskussion med föreningen Musikens makt om festivalen och därefter 
återkomma med förslag till kommunstyrelsen. Kulturnämnden delar upp 
förslaget i två delar.

Del I
Kulturnämnden förhandlar fram ett samarbetsavtal gällande ett år med 
föreningen Musikens Makt som möjliggör att festivalen genomförs som 
tidigare sista helgen före skolstarten 2017. Kulturnämndens förslag i 
finansieringsfrågan är att den löses som tidigare centralt i kommunen. 
Beslutet innebär dessutom att det blir Kulturnämnden och 
Kulturförvaltningen som tilldelas uppdraget och medlen för att genomföra 
festivalen år 2017. 
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Del II
I Kulturnämndens uppdrag ingår även att mer långsiktigt reda ut 
avtalsförhållandet mellan kommunen och föreningen Musikens Makt i det fall 
samarbetet om festivalen Musikens Makt skulle fortsätta. Kulturnämnden har 
även ombetts utreda om festivalens ekonomiska upplägg och omfattning 
medför ett större krav på konkurrensutsättning. Frågor som gäller 
kommunens möjligheter till marknadsföring av Luleå vid och i anslutning till 
evenemanget, storleken på bidraget, utidpunkten för festivalen och 
rättigheten till namnet är andra frågor utredningen ska titta på. Liksom hur 
målgruppen unga (13-20 år) tillgodoses av denna festival. Flera av dessa 
frågor är av juridisk karaktär och kommer att ta en längre tid att utreda.  I det 
fall en överenskommelse inte nås mellan parterna har Kulturnämnden att 
föreslå andra aktiviteter eller evenemang istället för Musikens Makt. 
Kulturnämndens uppfattning är därför att ett förslag kan läggas fram senast 
oktober 2017.

Sammanträdet
Ordförande Omar Jakobsson föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer kulturförvaltningens förslag under proposition och finner 
att kulturnämndens arbetsutskott bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Ansökan från föreningen Musikens makt
 Samarbetsavtal
 Information från kulturnämndens presidium

Beslutet skickas till
Föreningen Musikens makt
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2017-01-24

 
2017/79-3.1.2.2

Mikael Lekfalk

Kommunledningsförvaltningens förslag om försäljning av 
samhällsfastigheter
Ärendenr 2017/79-3.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramavtalet mellan Luleå 

kommun och Hemsö Luleå 1 KB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tre separata köpeavtal enligt 

bilaga med Hemsö Luleå 1 KB rörande fem samhällsfastigheter till ett 
sammanlagt belopp om 106 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den i juni 2015 att Luleå kommuns andel av 
samhällsfastigheter ska ligga mellan 75-100 %. Med anledning av detta 
tecknades en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Hemsö Fastighets 
AB avseende förvärv av samhällsfastigheter, samt markanvisning för 
nybyggnation av vård- och omsorgsboende på Kronan.

Hemsö
Hemsö Fastighets AB är en av Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. 
Bolaget ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och resterande 15 procent ägs 
av Saxas. Hemsö Fastighets AB äger, förvaltar och utvecklar 
samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men 
även i Finland och Tyskland.  

Försäljning av samhällsfastigheter
Luleå kommun säljer delar av sitt fastighetsbestånd för att få nya fastighets-
bolag att etablera sig i Luleå och bidra till ett ökat byggande. Avtalets mening 
är att Luleå kommun avyttrar fem stycken samhällsfastigheter till Hemsö 
Fastighets AB:s dotterbolag Hemsö Luleå 1 KB. Berörda fastigheter framgår av 
köpeavtal för del av Alvik 2:26, köpeavtal för del av Stadsön 1:124 samt ett 
köpeavtal för Mjölkudden 3:11, Bergnäset 2:665 och Kallkällan 13. 

Försäljningen sker till fastställt marknadsvärde om 106 miljoner kronor. 
Beräknad dag för överlåtelse är 3 april 2017.

Försäljningen av Luleå kommuns samhällsfastigheter förutsätter 
kommunfullmäktiges godkännande av ramavtalet med tillhörande köpeavtal.

Parterna är överens om att Luleå kommun tecknar hyresavtal för att även 
fortsättningsvis driva kommunal verksamhet i dessa fastigheter.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2017-01-24

 
2017/79-3.1.2.2

Mikael Lekfalk

Beslutsunderlag
 Ramavtal mellan Luleå kommun och Hemsö Luleå 1 KB
 Köpeavtal del av Alvik 2:26 
 Köpeavtal Mjölkudden 3:11, Bergnäset 2:665, Kallkällan 13
 Köpeavtal Stadsön 1:124
 Protokollsutdrag KF § 193 Avsiktsförklaring om markanvisning inom 

Kronan samt överlåtelse av fastigheter

Mikael Lekfalk
kommundirektör

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Advokatfirman Lindahl, 
Ekonomikontoret
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2017-01-17

 
2016/1700-2.3.2.3

Birgitta Nilsson

Personalkontorets yttrande över avtal angående Nolia 
Ledarskap
Ärendenr 2016/1700-2.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens/personalkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera ett treårigt avtal med Nolia 

Ledarskap 
2. Medel anvisas från anslaget kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
3. Personalkontoret får i uppdrag att upprätta ett treårigt avtal med Nolia 

Ledarskap.

Sammanfattning av ärendet
Nolia Ledarskap är en konferens och minimässa för chefer och ledarare som 
vill utveckla sitt ledarskap. Konferenser ger en unik möjlighet för norrlänska 
företagare, ledare och HR-personal att få inspiration, verktyg och viktiga 
perspektiv på ledarskap samt möjlighet till att lära av varandra.

Konferensen är ett samarbete mellan näringsliv och offentliga arbetsgivare 
med målet att utveckla regionen. Arrangemanget har genomförts sedan 2012 
och nått 300-450 personer varje år. Arrangemanget hålls växelvis i Luleå, 
Piteå, Skellefteå. Föreläsare och utställare på konferensen komponeras utifrån 
teman. Målsättningen är en mötesplats i norr för att erbjuda inspirerande 
ledarprofiler, toppföreläsare och intressanta utställare.

Utifrån möten med företrädare för Nolia Ledarskap framkommer ett lämpligt 
scenario där Luleå kommun är medarrangör för Nolia Ledarskap 2017 och då 
får möjlighet att utforma innehåll och tema för konferensen samt synlighet i 
marknadsföring. För att bidra till en kontinuitet där det årligen kan erbjudas 
en ledarkonferens i regionen är Luleå kommun partner 2018 och 2019.

Kostnaden för medarrangemang är 100 000 kr/ år 2017 och för partnerskap är 
50 000kr/år 2018 och 50 000kr/år 2019. Efter konsultation med 
ekonomikontoret föreslås att kostnaden för ett sådant avtal med Nolia 
Ledarskap tas från kommunstyrelsen avsatta medel för oförutsedda 
kostnader.

Birgitta Nilsson
Personalchef

Beslutet skickas till
Mikael Lekfalk, personalkontoret, ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-01-17

 
2016/1669-1.2.3.7

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till yttrande över 
betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83
Ärendenr 2016/1669-1.2.3.7

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande som framgår av bilaga Luleå 
kommuns yttrande gällande betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83).

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har skickat ut betänkandet En svensk flygskatt (SOU 
2016:83) på remiss, och Luleå kommun har inbjudits att yttra sig. Utredningen 
lämnar förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten 
är att flygets klimatpåverkan ska minska. Utredningen föreslår en punktskatt 
baserat på passagerare och avstånd till slutdestination.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Luleå kommun motsätter sig 
införandet av en flygskatt mot bakgrund av att den skulle ha negativa effekter 
på Sveriges konkurrenskraft och den regionala utvecklingen i regioner där det 
saknas realistiska alternativ till flyget.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har inbjudits att yttra sig över betänkandet En svensk flygskatt 
(SOU 2016:83)

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en 
skatt på flygresor kan utformas. I uppdraget har inte ingått att bedöma 
lämpligheten i att införa en skatt på flygresor. Syftet med skatten ska vara att 
minska flygets klimatpåverkan.

Utredningen har analyserat ett antal länder som har flygskatt (Frankrike, 
Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike), som har haft men avskaffat 
flygskatt (Danmark, Irland, Nederländerna) eller har övervägt att införa 
flygskatt men avstått (Portugal). I de länder som har avskaffat flygskatten eller 
valt att inte införa den så är de huvudsakliga motiven negativa effekter på 
ekonomin i stort samt på flyg- och turistbranschen. De länder som har 
flygskatt har infört det på grund av att det ger skatteintäkter och av miljöskäl.

Utredningen föreslår att en flygskatt ska betalas för passagerare som reser från 
en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än 10 passagerare.

Utredningen föreslår tre skattenivåer baserat på slutdestination som innebär:
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2016/1669-1.2.3.7

Håkan Wiklund

 80 kr/passagerare inom Europa
 280 kr/passagerare till slutdestination helt eller delvis i annan 

världsdel med ett avstånd om högst 600 mil från Arlanda
 430 kr/passagerare till slutdestination i annan världsdel med ett 

avstånd om mer än 600 mil från Arlanda.

Skatten betalas av flygbolagen men bedömningen är att skatten fullt ut 
kommer att tas ut på biljettpriset.

Skatten förväntas leda till en reduktion av efterfrågan på flygresor med 3,6-
4,8 % för inrikesresor, 1,4-1,9 % för flyg inom Europa och 1,5-2,1 % för resor 
utom Europa. Den totala minskningen av avresande resenärer från flygplatser 
i Sverige skulle bli 450 000-600 000 per år jämfört med om ingen skatt infördes. 
Den största minskningen av flygtrafik blir där det finns alternativa färdsätt. 
Utredningen menar därför att Sveriges glesbygd inte kommer att påverkas i 
någon större utsträckning under förutsättning att nuvarande utbud av 
flyglinjer finns kvar. Av den anledningen föreslås inte något regionalt 
avgränsat undantag från flygskatt. Dessutom begränsar EU:s regler om 
statsstöd möjligheterna till regionala undantag.

Flygskatten förväntas leda till minskad klimatpåverkan om än i begränsad 
omfattning, genom minskade utsläpp av koldioxid och en minskning av övrig 
klimatpåverkan från flyget. Nettoeffekten förväntas bli en minskning om 0,08-
0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

I utredningen beskrivs ett nytt marknadsbaserat styrmedel för det 
internationella flyget som inleds år 2021. Syftet är att minska klimatpåverkan. 
Prisnivåerna i det nya systemet är i dagsläget okända.

Enligt utredningen förväntas skatten endast ha mindre effekter på 
sysselsättning och Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt förväntas 
humankapitalintensiva branscher drabbas hårdare än andra liksom regioner 
som saknar alternativa färdsätt.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Luleå kommun motsätter sig 
införandet av en flygskatt. Skatten kommer att ha negativa effekter på 
näringslivet och den regionala utvecklingen samtidigt som minskningen av 
klimatpåverkan är begränsad.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kvalitet & samhällsutveckling att Luleå 
kommun lämnar bilagt yttrande.
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Håkan Wiklund

Beslutsunderlag
 Sammanfattning av betänkandet En svensk flygskatt (SOU2016:83), 

bilaga
 En svensk flygskatt (SOU 2016:63)

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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2016/1669-1.2.3.7

Håkan Wiklund

Luleå kommuns remissvar gällande betänkanden SOU 
2016:63 En svensk flygskatt (dnr Fi2016/04305/S2) 

Luleå kommuns ställningstagande
Luleå kommun motsätter sig att en flygskatt införs. För stora delar av Sverige 
finns i praktiken inga alternativ till flyget. En skatt på flyg ökar oundvikligen 
transportkostnaderna för företag, turister, besökare och invånare som inte har 
alternativ till flyget. Detta kommer att ha negativa effekter på såväl den 
regionala utvecklingen som Sveriges konkurrenskraft i stort. Samtidigt är 
minskningen av klimatpåverkan till följd av en flygskatt begränsad. Luleå 
kommun inser att en ökande fossildriven flygtrafik är en belastning på miljön 
och klimatet. Därför är det viktigt med fortsatt arbete med biobränslen i flyg, 
energieffektivisering och teknikutveckling, internationella system som EU:s 
handel med utsläppsrätter och ICAO’s utsläppskrediter. En svensk flygskatt 
riskerar att flytta flygtrafik från Sverige och försvåra flygbolagens arbete med 
biobränslen, energieffektivisering och teknikutveckling.

Avsnitt 3.8.2 Transportpolitikens mål
Luleå kommun välkomnar att utredningen lyfter fram transportpolitikens 
mål. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ska nås genom stegvis 
ökad energieffektivitet i transportsystemet. Luleå kommun menar att det finns 
risk att en flygskatt som minskar flygbolagens intäkter hämmar flygbolagens 
möjligheter att arbeta med energieffektivisering.

Luleå kommun menar att en flygskatt motverkar funktionsmålet att 
transportsystemet ska ge alla en grundläggande god tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Avsnitt 3.8.3 Målet för regional tillväxt
Luleå kommun menar att en flygskatt motverkar målet för den regionala 
tillväxten som är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och 
regional konkurrenskraft.
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Avsnitt 3.9.5 EU-kommissionens tidigare prövning av stöd i form av nedsatt 
flygskatt
Luleå kommun noterar EU-kommissionens tidigare beslut gällande stadsstöd 
kopplat till regionala undantag för flygskatt. Luleå kommun menar att om en 
flygskatt införs i Sverige bör regioner som saknar realistiska alternativ till 
flyget undantas från flygskatten. De regionala konsekvenserna för regioner 
som saknar alternativ till flyg blir för stora. Regionala undantag från 
flygskatten är nödvändigt för att Sverige ska kunna införa en flygskatt över 
huvud taget.

Avsnitt 6 Flygskatter i EU
Luleå kommun noterar att Danmark, Nederländerna och Irland har haft men 
avskaffat flygskatten, samt att Portugal övervägt men beslutat avstå från en 
flygskatt. De huvudsakliga motiven att avskaffa eller inte införa en flygskatt 
är dess negativa effekter på ekonomin i stort samt på flyg- och 
turistbranschen. Luleå kommun konstaterar att det är en vanlig bedömning att 
en flygskatt har alltför stora negativa effekter.

Avsnitt 9.5.3 Statsstödsbedömning om regionalt avgränsat undantag från 
flygskatt
Utredningen redogör för svårigheterna med att göra regionala undantag för 
flygskatten. Luleå kommun menar att man då bör avstå från att införa en 
flygskatt eftersom det får negativa effekter i regioner som saknar alternativ till 
flyget. I andra hand bör Sverige driva linjen att regionala undantag från 
flygskatten är nödvändigt för att Sverige ska kunna införa en flygskatt över 
huvud taget.

Avsnitt 11.1 Inledning konsekvensbedömning
Utredningen menar att en skatt på flygresor som utgår från antalet 
passagerare troligtvis inte har någon effekt på arbetet med 
energieffektivisering. Luleå kommun menar att det finns risk för att en 
flygskatt som leder till minskade intäkter för flygbolagen minskar deras 
möjligheter att arbeta med energieffektivisering.

Avsnitt 11.3 Konsekvenser för resande och konsumenter
Luleå kommun konstaterar att utredningen inte har kunnat göra en mer 
regionalt förfinad analys av passagerarförändringar och överflyttningar till 
andra trafikslag från flyget.
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Avsnitt 11.5 Konsekvenser för flygföretagen
Luleå kommun konstaterar att flygföretagens vinst kan påverkas av en 
flygskatt. Dessutom påverkas lågprisföretagens agerande sannolikt mer. Luleå 
kommun menar att detta sammantaget kan leda till färre flygningar och 
minskad konkurrens på flyglinjer.

Avsnitt 11.6 Konsekvenser för andra företag
Luleå kommun menar att regionala flygplatser och konkurrenskraftiga 
förbindelser är mycket viktigt för ett stort antal branscher. En flygskatt 
innebär ökade kostnader för företag som inte har tillgång till alternativa 
färdsätt. Vidare är turistnäringen precis som utredningen konstaterar en 
bransch som tydligt berörs av en skatt på flygresor.

Utredningen diskuterar i slutet av avsnittet hur vissa företag kan omlokalisera 
på grund av flygskatten och andra företag som av olika anledningar inte kan 
omlokalisera får höjda kostnader. Luleå kommun menar att detta visar på 
risken för negativa regionala effekter med omlokalisering av existerande 
företag och svårigheter att attrahera nya etableringar.

Avsnitt 11.7 Konsekvenser för olika sektorer
I utredningen hänvisas till en rapport som identifierar information och 
kommunikation samt utbildning som de mest känsliga för tillgängligheten till 
flyg. IT-branschen som är humankapitaltung är dessutom flyktig, vilket 
innebär att verksamheten kan flyttas till annan ort om tillgängligheten blir för 
dålig. Utredningen konstaterar att detta nödvändigtvis inte är negativt ur en 
nationell synpunkt, men troligtvis ur en regional eller lokal synpunkt. Luleå 
kommun menar att det definitivt är negativt ur en regional eller lokal 
synpunkt.

Avsnitt 11.8 Konsekvenser för näringslivsets konkurrenskraft
Utredningen konstaterar att humankapitalintensiva branscher och turismen 
kan komma att påverkas av en flygskatt. Samt att konkurrensförhållandena 
inom landet kan förändras. De regioner som med fördel nås med flyg tappar i 
konkurrenskraft. Luleå kommun delar denna bedömning.

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv
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2017/4-3.5.1.1

Håkan Wiklund

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
finansiering av Arctic Game Lab
Ärendenr 2017/4-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 750 tkr under 
treårsperioden 2017-2019 till Luleå Näringsliv AB för deltagande i Arctic 
Game Lab. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om 750 tkr för medlemskap i Arctic Game Lab 
under treårsperioden 2017-2019. Arctic Game Lab är ett samarbete mellan 
kommuner i Norrbotten och Västerbotten med syfte att verka för att 
datorspelsbranschen skall etableras och utveckla för att bli en viktig del av 
näringslivet och arbetsmarknaden. Aktiviteterna i samarbetet kommer att 
handla om:

 marknadsföring av regionen,
 bygga nätverk,
 uppbyggnad av regional spellab med lokalisering i Skellefteå,
 samarbete med universitet för att stärka grundutbildning, forskning 

och teknikutveckling,
 bjuda in till träffar med lokala speltutvecklare/intressenter i syfte att 

skapa lokala grupperingar och lokalt ansvarstagande för utveckling på 
respektive ort,

 arrangera workshops och gamejams i samarbete med deltagande 
kommuner.

Kostnaderna i samarbetet består av personella resurser, gemensamma 
aktiviteter enligt ovan samt inventarier för det gemensamma spellabbet i 
Skellefteå/LTU.

Arctic Game Lab har startats av Skellefteå kommun och under 2016 anslöt 
Boden och Piteå till samarbetet. Varje kommun går in med 250 tkr per år.

Kvalitet & utveckling menar att deltagande i Arctic Game Lab stärker Luleå 
kommuns satsning på datorspelsbranschen, och att det är en fördel att ha en 
samverkansplattform med andra kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av deltagande i Arctic Game Lab, bilaga
 Avtal om deltagande i Arctic Game Lab, bilaga
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Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret

122



Ansökan om finansiering av medlemskap i Arctic Game Lab

Organisation
Arctic Game Lab är en paraplyorganisation som har sitt säte hos intiativtagaren Skellefteå kommun. 
Styrgruppen består av en representant från varje medlemskommun. Luleå Näringsliv AB ingår 
medlemskap i Arctic Game Lab för Luleå kommun.

Bakgrund 
Samverkansavtal har tecknats med Arctic Game Lab i syfte att etablera och utveckla 
datorspelbranschen i norra Sverige. Se bifogad bilaga

Syfte och mål
Syftet med medlemskapet är att verka för att datorspelbranschen skall etableras och utvecklas och 
bli en ny och viktig del av det norrländska näringslivet och arbetsmarknaden. Det gemensamma 
arbetet kommer ske under varumärket Arctic Game Lab. Som medlem har varje kommun rätt att ta 
del av de gemensamma verktygen, använda varumärket Arcrtic Game Lab och  förväntas vara en 
aktiv part i samarbetet. Delta i gemensamma aktiviteter, arrangera lokala aktiviteter, dela sitt 
nätverk och arbeta för att skapa goda förutsättningar för företag i regionen.

Övergripande mål är att bidra till tillväxt i Luleå och övriga kommuner. Genom samverkan kommer 
erfarenhet och kompetens att öka bland medverkande parter och kommuner.

Aktiviteter och genomförande
- Marknadsföring av regionen, bland annat genom uppbyggnad av hemsida för Arctic Game Lab och 
deltagande på mässor.
- Bygga nätverk (spelföretag, riskkapital, individuella talanger, stödfunktioner etc.)
- Uppbyggnad av regionalt spellabb med lokalisering Skellefteå.
- Samarbete med akademin för att stärka grundutbildning, forskning och teknikutveckling.
- Bjuda in till träffar med lokala spelutvecklare/intressenter i syfte att skapa grupperingar och 
ansvarstagande för utvecklingen på respektive ort.
- Arrangera workshop och gamejams i samverkan med deltagande kommuner.

Arbetsmodell
Styrgruppsmöten är minst en gång per halvår.

Budget
Medlemskapet för Luleå kommun via Luleå Näringsliv AB kostar 250 000kr per år och medlemskapet 
gäller för perioden 20170101-20191231. Vill man utträda ur Arctic Game Lab är det möjligt men 
årsavgiften för det ingångna året återbetalas ej. Sökt belopp från Luleå kommun är 750 000kr för 3år.

Den för Arctic Game Lab gemensamma budgeten kommer att användas för att betala personella 
resurser samt gemensamma aktiviteter i form av mässor, resor, inventarier för det gemensamma 
spellabbet i Skellefteå/LTU. 
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Planuppdrag Porsön 1:407 m.fl, Porsögårdarna
Ärendenr 2016/1419-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:407 m.fl. samt 
besluta om antagande av planen under förutsättning att inga betydande 
avvikelser har skett från uppdragsbeskrivningen.

Sammanfattning av ärendet
Planområdet utgörs fastigheten Porsön 1:407 och del av Porsön 1:3. Området 
är till stor del bebyggt med bostäder i en våning.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för förtätning av 
bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder. Detaljplanearbetet 
ska särskilt belysa: 

 möjlig förtätning genom högre bebyggelse och eventuell utökning av 
fastigheten

 tillgång till friytor och eventuell möjlighet att behålla befintlig 
vegetation

 allmänhetens åtkomst av befintlig gång- och cykelväg i områdets östra 
del 

Tillkommande bebyggelse kan lämpligen genomföras i etapper för att 
begränsa påverkan för redan boende i området. Anslutning till kommunens 
nät för spillvatten kan ske när Östra länken etapp 4C och P42 är färdigställda 
(2019).

Kvalitet & samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:407 m.fl. Den nya planen 
föreslås antas av stadsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Heimstaden AB har som ny ägare av Porsön 1:407 ansökt om ändrad 
detaljplan. I planförfrågan önskas att genom planen möjliggöra att ytterligare 
upp till 700 små lägenheter byggs. Området är idag studentbostäder. I 
framtiden föreslås att området möjliggör både studentboende och annat 
boende. I kvarteret föreslås förutom en förtätning med nya bostäder att viss 
service och gemensamma mötesplatser. En förbättrad utemiljö och 
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möteslokaler föreslås i kvarteret. Ansökan avser även ny bebyggelse på 
fastighet Porsön 1:3.

Översiktsplanen anger att förtätning prioriteras. I första hand ska 
bostadsrätter och äganderätter prioriteras för att bidra till en blandning av 
boendeformer i stadsdelen.

Gällande detaljplan anger studentbostäder i en våning. Förtätning inom 
planområdet kan ske genom högre byggnader och eventuellt även en 
utökning av fastigheten. Tillräckliga friytor måste utvecklas och vegetation 
måste tas om hand då permanentboende kan ställa andra krav på sin närmiljö 
än studentbostäder. Tillkommande bebyggelse kan lämpligen genomföras i 
etapper för att begränsa påverkan för redan boende i området. 

Allmänhetens åtkomst av gång- och cykelvägar och områdets naturvärden ska 
beaktas. 

Kapaciteten för spillvatten är begränsad på Porsön. Ytterligare anslutningar 
till nätet kan ske när Östra länken etapp 4C är färdigställd under 2019.

Beslutsunderlag
 Ansökan om detaljplan och medföljande kartor.
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Frida Wikström
Strateg samhällsbyggnad

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Porsögårdarna
STUDENTBOSTÄDER - LULEÅ - 2016-11-02 - TYRÉNS ARKITEKTER
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VISION OMRÅDE

LOFTGÅNGSHUS 2 VÅN

CYKELVÄG BLIR TILL BILVÄG
 OCH ANGÖRING TILL BOSTÄDERNA

GÅNGSTIG KNYTER IHOP OMRÅDET

TORG MED GRÖNA LUNGOR

PUNKTHUS 10 VÅN

LAMELLHUS 4 VÅN

LAMELLHUS 5 VÅN

LYFTA ENTRÉRUM

FÖRTYDLIGA GÅRDSRUM

MÖTESPLATS  MED TORGKÄNSLA

FRAMTIDA CAFÉ

P

P
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MÖJLIG EXPLOATERING

3 punkthus 10 vån 300 lgh *
6 lamellhus 4 vån 144 lgh *
5 lamellhus 5 vån 155 lgh *
3 lamellhus 4 vån 72 lgh *
3 loftgångshus 2 vån 18 lgh *
   

   260
   689

etapp A
etapp B
etapp C
etapp D
etapp E

total
parkering

* beroende på lägenhetsfördelning per plan
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2017/50-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Planbesked gällande förfrågningar om detaljplaner
Ärendenr 2017/50-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna negativt planbesked i följande ärenden:

1. SBF 2015/654 Ansökan om planbesked för del av Kallax 12:1.(15-20 
villatomter)

2. SBF 2015/1434 Ansökan om detaljplan för del av Måttsund, del av 
Måttsund 45:1 (15-20 villatomter)

3. SBF 2016/262 Ansökan om planbesked för Måttsund, del av Måttsund 
2:7(ca 10 tomter)

4. SBF 2015/158 Ansökan om ändring av förslag till byggnadsplan för 
fritidshusområde å delar av Måttsundsby, Kallviksholmen och Stor-
Furuholmen.(inga nya villatomter)

5. SBF 2015/150 Ansökan om detaljplan för del av Bensbyn, del av 
Bensbyn 33:1, Lisa-torpet (ca 30 villatomter)

6. SBF 2016/204 Ansökan om planbesked gällande Björsbyn 9:5 och 
16:1.(ca 70 villatomter)

7. SBF 2015/155 Ansökan om ändring av förslag till byggnadsplan för 
fritidshusbebyggelse inom fastigheten Jämtön 12:9 (Sandöskatan) (a 
354) (inga nya villatomter)

Detta beslut kan inte överklagas i enlighet med bestämmelserna i PBL 
(2010:900) 13 kap 2 §.

Sammanfattning av ärendet
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14 § 273 gällande 
huvudsaklig utbyggnadsordning har stadsbyggnadsförvaltningen gjort en 
genomgång av inkomna förfrågningar gällande nya detaljplaner och 
planbesked.  

Av stor vikt är att prioriteringsordningen kan följas vid planläggning för att 
på ett bra sätt kunna resurssätta och ekonomiskt prioritera de områden som 
skall expandera. 

I dagsläget finns några pågående detaljplanearbeten kring Kallax och 
Måttsund som sammantaget kan ge ca 100 nya villatomter. Dessa kan leda till 
att kommunal service i området behöver förstärkas i form av skolor, 
skolskjutsar, äldreomsorg, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar mm. Detta 
kan ge omfattande ekonomiska konsekvenser för kommunen.
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Genom att fokusera arbete till de prioriterade stråken kan resurser användas i 
pågående och kommande detaljplaneuppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. I de utpekade stråken finns 
nödvändig infrastruktur och kommunal service i hög grad. 

För områden utanför de prioriterade stråken och där möjlighet till kommunal 
anslutning av vatten och avlopp saknas, kan mindre komplettering av 
bebyggelse ändå ske men i mindre skala. Dessa tillskott hanteras via ansökan 
om förhandsbesked som handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen och 
beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 273 om huvudsaklig 
utbyggnadsordning för bostäder och arbetsplatser enligt följande och i nämnd 
ordning:

a) Luleå centrum, Hällbacken, Kronan, Bensbyn, Dalbo
b) Östra stranden
c) Munkeberg Strand, Skutviken, Porsön, Björkskatan
d) Hertsöheden samt Hertsöfältet.

Som förutsättning för utbyggnadsordningen beslutade kommunfullmäktige
att stärka stadsbygdens vattenförsörjning långsiktigt genom att inleda 
utredning för Östra länken 4E, sträckan Mjölkudden-Storheden.

Enskilda vatten- och avloppsanläggningar för ett eller flera hushåll kan 
möjliggöra ny bebyggelse i områden som ligger utanför de prioriterade 
områdena. Det innebär att den enskilda fastighetsägaren, alternativt 
samfälligheten, ansvarar för anläggande, drift och underhåll av de enskilda 
vatten- och avloppsanläggningarna.

Anläggningarnas utformning och placering prövas enligt miljöbalken.
Bedömning kring lämpliga bebyggelseområden prövas därefter på sedvanligt
sätt genom förhandsbesked, bygglov och i detaljplaner enligt Plan- och
bygglagen.

En genomgång av inkomna öppna ärenden gällande begäran av planbesked 
har utförts utifrån inriktningsbeslutet. Följande ansökningar föreslås därmed 
ges negativa planbesked med nedanstående motiveringar.

SBF 2015/654 Ansökan om planbesked för del av Kallax 12:1.
Sökande har inkommit med ansökan om att påbörja en detaljplan för 15-20 
villatomter om minst 1000 kvm styck på fastighet Kallax 12:1 samt ansluta 
fastigheterna till kommunalt vatten och gemensamt avlopp. 
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Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheten ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Tillgång till kommunalt vatten och avlopp 
saknas och kommunal service är bristfällig.

SBF 2015/1434 Ansökan om detaljplan för del av Måttsund, del av Måttsund 45:1
Fastighetsägare har inkommit med ansökan om planbesked gällande del av 
fastighet Måttsund 45:1. Sökande önskar planlägga 15-20 fastigheten för 
bostadsändamål.

Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheten ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Tillgång till kommunalt vatten och avlopp 
saknas och kommunal service är bristfällig.

SBF 2016/262 Ansökan om planbesked för Måttsund, del av Måttsund 2:7
Sökande har inkommit med ansökan om planbesked gällande del av fastighet 
Måttsund 2:7. Av skrivelsen framgår att den sökande önskar planlägga för att 
möjliggöra byggnation av ett 10-tal tomter med gemensam vatten- och 
avloppsanläggning.

Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheten ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Tillgång till kommunalt vatten och avlopp 
saknas och kommunal service är bristfällig.

SBF 2015/158 Ansökan om ändring av förslag till byggnadsplan för fritidshusområde 
å delar av Måttsundsby, Kallviksholmen och Stor-Furuholmen.
Kallvikens Villaförening har ansökt om planbesked för ändring av detaljplan. 
Föreningen ansöker om utökad byggrätt med 10 % av tomternas storlek för 13 
st. tomter på Kallviksholmen samt att ta bort begränsningar i bl.a. bygghöjd.

Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheten ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut.

SBF 2015/150 Ansökan om detaljplan för del av Bensbyn, del av Bensbyn 33:1, Lisa-
torpet
Sökande har inkommit en förfrågan om att upprätta en detaljplan för 30-tal 
tomter för enbostadshus. Området är beläget norr om Bensbyn och saknar  
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. En ny gång- och 
cykelväg är en förutsättning för bra skolväg till Bensbyn och finansiering från 
Trafikverket saknas i dagsläget. 
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Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheten ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 

SBF 2016/204 Ansökan om planbesked gällande Björsbyn 9:5 och 16:1.
Sökande har inkommit med en förfrågan om att upprätta detaljplan för att 
möjliggöra byggande av 70 tomter i Björsbyn för villabebyggelse och radhus. 

Björsbyn ligger i huvudsak utanför inriktningsbeslutets prioriterade stråk och 
saknar därmed kommunalt vatten och avlopp. Byn är av kulturhistoriskt 
intresse och förtätning skall enligt översiktsplanen ske i en byastruktur med 
hänsyn till odlingslandskapet. Flertalet förhandsbesked samt bygglov finns 
beviljade för enstaka tillskott men för att Björsbyn skall fortsätta växa krävs ett 
större sammanhållet grepp i form av en utvecklingsplan eller annat styrande 
dokument. Björsbyfjärden är en känslig recipient och varsamhet är nödvändig 
gällande enskilda anläggningar. 

Översiktsplanen anger att Björsbyn ska stärkas som stadsnära by genom 
förtätning och förbättrad kollektivtrafik. Förtätning ska enligt översiktsplanen 
ske med stor hänsyn till byns karaktär och till landskapet. 

Med hänsyn till det byggtryck som råder i Björsbyn genom flertalet 
förhandsbesked om bygglov och planförfrågningar måste kommunen besluta 
hur man vill styra bebyggelseutvecklingen i Björsbyn vilket kan ställa krav på 
att planläggning föregås av en fördjupad översiktsplan eller liknande. 

Översiktsplanen anger också att inga åtgärder eller verksamheter som riskerar 
Björsbyfjärdens ekologiska och kemiska status ska tillåtas vilket bland annat 
kan påverka lämpligheten av enskilda vatten- och avloppsanläggningar, en 
fråga som måste utredas separat för varje enskilt ärende där det blir aktuellt.

Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheten ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Tillgång till kommunalt vatten och avlopp 
saknas. Tillskottet av nya bostäder i Björsbyn skulle också ske i strid med 
ställningstagandet i form av att förtätning skall ske i en utvidgning enligt i en 
byastruktur, inte i form av kompakt villabebyggelse. 

SBF 2015/155 Ansökan om ändring av förslag till byggnadsplan för 
fritidshusbebyggelse inom fastigheten Jämtön 12:9 (Sandöskatan) (a 354)
Förfrågan gäller utökande av byggrätter inom befintligt fritidshusbebyggelse 
och bidrar inte till fler bostäder. Områdena ligger utanför de prioriterade 
stråken och saknar vatten och avlopp. 
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Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning bör kommunen inte påbörja 
planläggning då fastigheterna ligger utanför de prioriterade stråken enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Tillgång till kommunalt vatten och avlopp 
saknas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14 § 273 om huvudsaklig 
utbyggnadsordning för bostäder och arbetsplatser

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Sökande ärende SBF 2015/654
Sökande ärende SBF 2015/1434
Sökande ärende SBF 2016/262
Sökande ärende SBF 2015/158
Sökande ärende SBF 2015/150
Sökande ärende SBF 2016/204
Sökande ärende SBF 2015/155
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Överföring av markanvisning för etapp 4 på Hällbacken till 
HSB Produktion i Norr HB
Ärendenr 2016/263-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra markanvisningen för etapp 4 på 
Hällbacken berörande del av fastigheten Björsbyn 1:12 i Luleå kommun till 
HSB Produktion i Norr HB och att ge chefen för kvalitet & samhällsutveckling 
rätt att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inom etapp 4 på Hällbacken finns i gällande detaljplan ett område avsatt för 
en grupp med små flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 
101 att lämna markanvisning till Peab Sverige AB för området. Peab har 
därefter inlett samarbete med HSB för att genomföra projektet och har därför 
begärt att markanvisningen överförs på HSB. Avsikten är att Peab ska uppföra 
bostäderna på entreprenad åt HSB medan HSB ska ansvara för projektet och 
svara för bildande av bostadsrättsförening och försäljning av bostäderna. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att markanvisningen överförs från Peab 
Sverige AB till HSB Produktion i Norr HB, org nr 969769-6442 och att 
markanvisningen i övrigt ska gälla med oförändrade villkor. 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen beslut 2016-03-14 § 101

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Peab Sverige AB
HSB Produktion i Norr HB
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 Kommunstyrelsen 2016-03-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 101

Markanvisning till Peab Sverige AB på del av fastigheten 
Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Ärendenr 2016/263-3.1.1.3

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Peab Sverige AB erhåller 

markanvisning till ett område för ca 42 lägenheter inom Hällbacken 
etapp 4.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-03-31.
3. Peab Sverige AB äger rätt att förvärva området enligt nedanstående 

villkor.
4. Samhällsutvecklingskontorets chef ges rätt att underteckna 

köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På Hällbacken etapp 4 finns i gällande detaljplan ett område avsatt som 
möjliggör både småhus och flerbostadshus.  Peab Sverige AB har 2015-09-
23 kommit in med en begäran om markanvisning för byggande av ca 42 
lägenheter i tvåvånings flerbostadshus i området. Peab har som inriktning 
att alla deras bostäder ska vara miljöcertifierade. Företaget har byggt 
radhus på Kronanbacken och vill gärna få kontinuitet och fortsätta 
utbyggnaden i området. 

Byggandet av flerbostadshus bidrar till en blandning av olika 
boendeformer i området i enlighet med översiktsplanens intentioner. 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Peab Sverige AB erhåller 
markanvisning för att uppföra flerbostadshus på Hällbacken etapp 4 inom 
del av Björsbyn 12:1. Markanvisningen föreslås gälla med nedanstående 
villkor. 

Innan husproduktion påbörjas ska bolaget redovisa tidplan för 
husproduktionen och dess färdigställande. Peab äger rätt att förvärva 
marken i befintligt skick i enlighet med vid försäljningstidpunkten gällande 
markpris. Peab svarar för allt arbete och alla åtgärder inom det anvisade 
området. Bolaget betalar alla kostnader för bygglov inklusive planavgift, 
va-anläggning, el mm enligt gällande taxor. 

138



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-03-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Om Peab Sverige AB inte har påbörjat husproduktion i väsentlig 
omfattning senast 2018-03-31 förfaller denna markanvisning utan rätt för 
Peab till ersättning för nedlagda kostnader.

Vidare föreslås att chefen för samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att 
underteckna köpehandlingarna.

Samhällsutvecklingskontoret har 2016-02-19 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att Peab Sverige AB erhåller markanvisning till ett område för ca 42 
lägenheter inom Hällbacken etapp 4. Markanvisningen ska gälla till 2018-
03-31. Peab Sverige AB äger rätt att förvärva området enligt nedanstående 
villkor samt att samhällsutvecklingskontorets chef ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 99 föreslagit 
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag. 

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Ansökan om markanvisningsavtal på del av Hällbacken etapp 4
 Samhällsutvecklingskontorets förslag 2016-02-19
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 99, 2016-02-29

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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2017/52-1.2.1.2

Anne-Mari Angeria

Kommunledningsförvaltningens årsrapport för finskt 
förvaltningsområde
Ärendenr 2017/52-1.2.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport för finskt 
förvaltningsområde för 2016.

Sammanfattning av ärendet
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LULEÅ KOMMUN RAPPORT
Kommunledningsförvaltningen
Anne-Mari Angeria 2017-01-10

Kommunstyrelse

Årsrapport finskt förvaltningsområde
Dnr 2017/52-1.2.1.2 

Finskt förvaltingsområde

Luleå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2013. Det 
innebär att den sverigefinska minoriteten har särskilda lagstadgade rättigheter i 
kommunen enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Luleå kommun har ett ansvar för att skydda den sverigefinska majoritetens 
rättigheter, främja deras möjligheter att utveckla kultur och språk, aktivt arbeta för 
finska språkets revitalisering samt samråda med sverigefinska minoriteten. Att 
stärka skyddet för de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken 
är en del av arbete för de mänskliga rättigheterna. 

Handlingsplanen för finskt förvaltningsområde antogs av kommunfullmäktige i 
september 2014. Den tydliggör vad det innebär för Luleå kommun att vara finskt 
förvaltningsområde. Den här rapporten beskriver vilka åtgärder som har 
genomförts under året 2016. 

Nästan var femte Luleåbor har finska rötter, ~13 000 personer enligt SCB statistik. 
Bild. Antalet Luleåbor med finska rötter.
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Någon exakt statistik finns inte eftersom registrering med etnisk tillhörighet som 
grund inte är tillåten i Sverige. Den kallade självidentifikationsprincipen innebär 
att varje individ själv avgör om hen tillhör någon av de nationella minoriteterna. 

För den första generationen som är född i Finland är vård på finska den 
prioriterade frågan. Den andra och tredje generationen som är född i Sverige vill 
värna språket och de vill ge sina barn möjlighet att lära sig finska och dess kultur.

INFLYTANDE OCH SAMRÅD
Samråd och delaktighet är grundläggande principer i lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen ska samråda med nationella 
minoriteter för att stärka deras inflytande. 

Kommunstyrelsens ordförande leder den centrala samrådsgruppen som träffas 
två gånger per år och i den är alla fem nationella minoriteterna kallade och 
representerade. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har 
kallat till separata samrådsmöten för att diskutera sina sakfrågor. Under året har 
genomförts fem samrådsmöten där den sverigefinska minoriteten har varit 
representerat. Utöver dessa har separata samrådsmöten genomförts enbart med 
den sverigefinska gruppen. 

Genomförda samrådsmöten
1 feb Central samrådsgrupp
13 april Socialförvaltningens samråd
14 juni Barn- och utbildningsförvaltingens samråd
4 okt Central samrådsgrupp
8 dec Socialförvaltningens samråd

FRÄMJANDE OCH SYNLIGGÖRANDE 
Kommunens uppgift är att vidta aktiva åtgärder för att främja det finska språket 
och den sverigefinska kulturen. Kulturförvaltningen har framgångsrikt fortsatt 
att integrera aktiviteter med bäring på minoritetskultur i deras verksamhet tack 
vare stadsbibliotekens finsktalande medarbetare och konsthallens 
konstpedagog. Den nya biblioteksplanen är tagen i Kulturnämnden och i Barn 
och utbildningsnämnden och i den tas hänsyn till nationella minoriteter bland 
annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Genomförda kultur- och språkaktiviteter:  
 Bokcirkel på finska en gång/månad
 Författarbesök Rosa Liksom 
 Konsthallens lunchvisningar på finska samt afterwork i konstens tecken 
 Tvåspråkigt fredagsmys – sagor och konstateljé på fredageftermiddag
 Barnsöndag på finska i samband med utställningen ”Vems lilla mössa 

flyger”  
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Kommunen har fortsatt sitt samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm och 
Folkets Bio i Luleå för att visa finsk film en gång i månad. Filmerna visas på Bio 
Royal och alla filmer är textade på svenska. Det är glädjande att flera aktörer har 
börjat arrangera kultur- och språkaktiviteter på finska t.ex. Norrbottens 
museum, Riksteatern, Ebeneser. 

Svenska Akademien beslutade 2012 att den 24 februari anges som 
Sverigefinnarnas dag i Akademialmanackan. Dagen uppmärksammades både 
internt och externt. Kommunen flaggade för andra gången med den 
sverigefinska flaggan. Receptioner/kundservice (stadshuset, socialförvaltning, 
stadsbiblioteket, kulturens hus) hade sverigefinska bordsflaggor och material 
om finskt förvaltningsområde framme. Den uppmärksammades speciellt på våra 
tvåspråkiga förskolor där det arrangerades öppet hus för föräldrar. Fakta och 
information om dagens fanns både på Intranätet och på kommunens hemsida. 

Både flaggning och skyltning synliggör den sverigefinska minoriteten i 
samhället. Stadshusets tvåspråkiga orienteringstavla i entrén och skyltningen i 
hissarna har en rent praktisk och en symbolisk funktion. Det underlättar för 
finsktalande besökare samtidigt som den påminner majoriteten om 
minoritetsspråkens närvaro i kommunen. 

Information och service på finska
Fler personalgrupper har utbildats om lagen om nationella minoriter och om 
kommunens handlingsplan. Fler material har översatts på finska, särskilt inom 
socialförvaltningen. Kommunens hemsidor på finska www.lulea.se/suomeksi 
har utökats. I samband med olika arrangemang har information om finskt 
förvaltningsområde spridits till besökare.

Uppmärksammandet av jubileumsåret – Suomi Finland 100 år (2017)
Samordnaren startade en arbetsgrupp kring Finlands 100 – års jubileumsår efter 
flera aktörer/organsationer hörde av sig och planerade att på något sätt 
uppmärksamma året 2017. 

Bland annat kommer Finska föreningen i Luleå, Föreningen Norden, Svenska 
kyrkan, Tornedalsgillet, Norrbottensteatern, Tornedalsteatern och Norrbottens 
Big Band arrangera evenemang kring detta. 

Luleå kommun och Föreningen Norden bjöd hit Herman Lindqvist som höll en 
mycket populär föreläsning i Vetenskapens Hus redan 15 december. Det var 
startskottet för jubileumsåret i Luleå. 
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RÄTTEN TILL FINSKSPRÅKIG VERKSAMHET 
Den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter till finskspråkig 
verksamhet inom förskola och äldreomsorg (2009:724). De genomförda 
samrådsmötena visar tydligt att de här är de två absolut viktigaste frågorna för 
den sverigefinska minoriteten. 

Förskoleverksamhet på finska 
En del av målet med minoritetspolitiken är att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att det hålls levande i Sverige. Regeringen anser att 
minoritetsspråkens fortlevnad kan stärkas genom att stödja barns 
språkutveckling och lyfter satsningar inom förskolan som särskilt viktiga. (Prop. 
2008/2009:158:35,97).

Förskolan utgör ett relevant verktyg i arbetet med språkrevitalisering och kan 
möjliggöra för barn att tillgodogöra sig språkkunskaper som av historiska och 
andra skäl kan saknas i hemmet. Det är av stor betydelse att undervisning på 
minoritetsspråken påbörjas i en tidig ålder då grunden för additiva 
språkkunskaper, dvs. ytterligare språkkunskaper utan försämring av ett annat 
språk, läggs i tidig ålder samt då möjligheterna för sådan inlärning försämras ju 
äldre barnet blir. (Dir. 2016:73). 

Det finns ett stort intresse för finska språket i Luleå. Totalt 290 barn och 
ungdomar har antingen modermålsträning (förskolan) eller modersmåls-
undervisning på finska inom den kommunala skolan i Luleå. Barnen är andra 
eller tredje generationens sverigefinnar. Det finns vilja och intresse hos den 
andra och tredje generationens sverigefinnar att överföra finska språket vidare 
till nästa generation. 

Bild 2. Antalet barn som har modersmålsträning på finska och antalet barn i kö 

I Luleå kommun har ca 40-50 förskolebarn fått modersmålsträning årligen och 
30-40 har stått i kön. I december 2016 finns det 107 förskolebarn som har anmält 
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intresse för modersmålsträning på finska. 65 barn får modersmålsträning och 42 
barn står i kö.

Som förvaltningsområde för finska språket har Luleå kommun skyldighet att 
erbjuda förskoleverksamhet som är helt eller delvis på finska. Inventering av 
personalens språkkompetens visar att Barn- och utbildningsförvaltningen har 
gott om finsktalande personal. 41 personer har anmält att de kan finska och 28 
personer kan meänkieli. Totalt finns finsktalande personal i 28 förskolor.      

Barn- och utbildningsförvaltning har organiserat förskoleverksamheten enligt en 
trestegsmodell:

i. Tvåspråkig verksamhet har införts i tre förskolor; 
Snömannens förskola i Hertsön, Uddens förskola i Porsön och 
Storskiftets förskola i Södra Sunderbyn. 

ii. Det finns finsktalande personal i 22 andra enheter. 
iii. Det finns förskolor som ej har finsktalande personal. De samarbetar med 

en ambulerande modersmålslärare i finska.

Under våren 2016 var det första gången möjligt att ansöka om plats till 
tvåspråkiga förskolor. Höstterminen 2016 har totalt 10 barn tränat finska i de tre 
tvåspråkiga förskolor och 14 barn på de övriga förskolor där personalen själva 
ombesörjt språkträningen. Det finns stor potential att utveckla de tre tvåspråkiga 
förskolor där t.ex. Sunderbyn och Snömannen har få barn på de tvåspråkiga 
avdelningarna samtidigt som 42 barn står i kö och väntar på modersmålsträning 
främst inom statsområdena Örnäset, Hertsön och till viss del centrala stan. Det 
behövs fler informationsinsatser till vårdnadshavarna om de olika alternativen 
som finns. 

Barn- och utbildningsförvaltning arbetar för att tillvarata den finsktalande 
personalens språkkunskaper för att minska kösituationen. Det innebär att den 
finsktalande personalen tränar själva barnen i modersmålet på förskolan för att 
få språket i vardagen istället för via den ambulerande modersmålsläraren. 
Flerspråkscentrum har fått bidrag till kompetensutveckling av finska 
modersmålslärare för att de kan i sin tur fungera som pedagogisk språk och 
kulturstöd till förskolepersonalen. 

Ändringarna har ännu inte hunnit påverka kösituationen eller 
vårdnadshavarnas val av förskola. En förklaring till ovanstående kan vara att 
ansökningsförfarandet till de tvåspråkiga förskolorna. Enligt Barn och 
utbildningsförvaltningen tillåter inte tillämpningsföreskrifterna någon form av 
styrning för placering av barn till dessa förskolor. Samtidigt har andra 
förvaltningskommuner egna kösystem till de finska eller tvåspråkiga 
förskolorna. 

Vårdnadshavarna har efterlyst en tydlig beskrivning vad tvåspråkig verksamhet 
innebär. En minimal tolkning av begreppet ”delvis på finska” gör att 
verksamheten snarare kan likna modersmålsträning som förskolan ska erbjuda 

145



6

till alla barn med olika modersmål än förskoleverksamhet på minoritetsspråket 
enligt minoritetspråkslagen.  
 
Regeringen konstaterar att den nationella uppföljningen visar att bestämmelsens 
lydelse i lagen har lett till stor skillnad i tillämpningen mellan olika kommuner 
inom förvaltningsområdena. Pågående översyn av lagen ska bland annat 
analysera orsakerna till om bestämmelserna tillämpas olika och föreslå 
förtydliganden enligt intentionen att modersmålsträning i förskola utgör ett 
verktyg i revitalisering av minoritetsspråk. 

Antalet barn som har modersmålsundervisning (grundskolan)
Modersmålsundervisningen inom grundskolan och gymnasiet är en viktig del 
av revitaliseringsarbetet även om den inte ingår i minoritetslagen utan täcks in 
av skollagen. 

Antalet barn som läser finska som modersmål inom grundskolan ökar årligen. 
Det finns 224 barn inom grundskolan och en i gymnasiet som läser finska. Det 
finns 17 elever i kö inom grundskolan och 14 i kö i gymnasiet. Det är viktigt att 
vi uppmuntrar ungdomar att läsa finska så länge som möjligt och ytterst viktigt 
att kunna erbjuda finska även i gymnasiet.  

I dag finns ett stort behov av finskspråkig personal inom kommuner, landsting 
och statliga myndigheter. För vissa tjänster räcker att man kan tala finska men 
många tjänster kräver att man även kan läsa och skriva på finska. Desto längre 
man läser ett språk i skolan desto bättre läs- och skrivkunnighet får eleverna.  

Nuvarande modersmålsundervisning som är 40-60 minuter per vecka är alldeles 
otillräckligt för att upprätthålla språkkompetensen hos eleverna. Luleå kommun 
erbjuder inte heller någon tvåspråkig undervisning som har en positiv påverkan 
på elevernas språkutveckling. 

Utredning - Bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan 
Regeringen har tillsatt en utredning för att säkra tvåspråkiga elevers rätt till 
undervisning i de nationella minoritetsspråken (Dir 2016:116). Två saker 
prioriteras särskilt i utredningen: huruvida man bör reglera undervisningstiden i 
minoritetsspråken mer än idag och på vilket sätt man kan säkerställa 
möjligheterna till tvåspråkig utbildning. Uppdraget ska redovisas i augusti 2017. 

Fördjupad uppföljning nationella minoriteter
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets årliga uppföljningsrapport av 
minoritetspolitiken, som presenterades till regeringen i mars 2016 handlade om 
barns och ungas rätt till sitt nationella minoritetsspråk. Luleå kommun var en av 
kommunerna som intervjuades. (Rapporten, Minoritetspolitikens utveckling år 
2015, Barns rätt till sitt språk och går att ladda ned här: 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/
minoritetspolitikens-utveckling-2015.pdf).
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Den konstaterar bland annat:
- Fortfarande finns brist på kunskap om nationella minoriteter på förskolor 

och skolor. 
- Kommunerna kompetensutvecklar inte personalen om de nationella 

minoriteterna. Det sker utbildning om lagen men personalen behöver 
utbildning om de nationella minoriteterna historia, språk och kultur.

- Föräldrarna upplever att okunskapen är stor bland personalen om 
rättigheter

- Föräldrarna saknar återkoppling kring sina barns språkundervisning 
- Modersmålsundervisning kommer inte igång i samband med skolstart 

och därmed får inte eleven rätt till den lagstadgade undervisningstiden.

Kommunerna har ett särskilt ansvar för att driva en positiv utveckling för att 
nationella minoritetsspråken fortlever. Målet är att förstaspråkstalare ska öka. 
För att trygga språkens fortlevnad och att det är särkskilt viktigt att beakta 
barnens språkliga rättigheter. Även i Luleå kommun finns utvecklingspotential 
både vad gäller kvaliteten och kvantiteten på det som erbjuds. 

  Äldreomsorg på finska 
Enligt lagen om nationella minoriteter har finsktalande äldre rätt att få tillgång 
till äldreomsorg helt eller delvis på finska. Alla kommunens vård och 
omsorgsboenden har finsktalande personal. Finsktalande personal finns också i 
motsvarande omfattning bland personal anställda inom stöd i hemmet 
(hemtjänsten). 

Enligt Luleå kommuns handlingsplan för finskt förvaltningsområde ska den 
sverigefinska minoritetens behov beaktas av vid förvaltningarnas styrkort och 
handlingsplaner. Socialnämnden har antagit en Äldreplan och under rubriken 
jämställdhet och jämlikhet anger nämnden att man ska utveckla samverkan 
gällande mångfaldsfrågor och speciellt beakta ansvaret för språkliga 
förvaltningsområden. 

I styrkortet för 2016 har vård och omsorgsboende prioriterat området sociala 
aktiviteter för finsktalande brukare. Samarbete med Kulturförvaltningen har 
Arbetsmarknadsförvaltingen har varit viktigt för att nå målet. Pensionärsservice 
har finsktalande deltagare som besöker våra brukare och ”boken kommer” – ett 
projekt på biblioteket förenklar tillgången till böcker och annan material för 
finsktalande brukare. 

Socialförvaltningen har fått 20 000 kr för att kunna erbjuda kulturella och sociala 
aktiviteter för finsktalande kunder. Medlen fördelades mellan vård- och 
omsorgsboenden Ängsgården, Storstigen och Fyrens mötesplats. Bidraget har 
använts till bland annat underhållning med finsktalande trubadur, målarcirkel, 
restaurangbesök, besök på konsthallen och hockeymatch. Målarcirkeln och 
besök på konsthallen har genomförts i samarbete med Kulturförvaltningen.   
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Stöd i hemmet har infört ”planerare” och deras arbetsuppgifter är bland annat 
att planera ut hemtjänstbesöken. Förhoppningen är att detta ska underlätta 
besöksplanering så att brukare, som så önskar, i större utsträckning kan få 
finsktalande personal. Under våren fick brukare med hemtjänst en enkät rörande 
behovet av finsktalande personal. Svarsfrekvensen var låg men bland de svarade 
var nio personer som önskade finsktalande personal. Enhetscheferna på 
hemtjänst har fått i uppdrag att verkställa detta. 

I socialförvaltningens kundtjänst finns finsktalande personal. Det händer några 
gånger i månaden att medborgare vill tala finska. Ibland får kundtjänstpersonal 
vara med och tolka vid obokade besök. Biståndshandläggaren har en nyckelroll i 
vårdkedjan och där finns också finsktalande biståndshandläggare. 

Personalen påminns om vikten av att registrera sina språkkunskaper i ett 
verksamhetssystem och socialförvaltningens ambition är att finsktalande 
brukare i möjligaste mån skall få sitt omsorgsbehov tillgodosett av finsktalande 
personal. Bland socialförvaltningens personal finns 159 anställda som registrerat 
att de talar finska och 140 som talar meänkieli. 

Enligt uppgifter från boendesamordnaren som kontaktar de personer som 
erbjuds vård och omsorgsboende är det sällsynt att någon efterfrågar 
finsktalande personal eller ett boende för finsktalande. 

Under år 2016 har socialförvaltningen genomfört samrådsmöten med 
minoritetsgrupperna både vår och höst. Vid samrådsmöten har 
verksamhetscheferna från Individ och familj, Vård och omsorg samt Stöd och 
omsorg medverkat. Under våren har man arrangerat ett öppet 
samråd/dialogmöte om hemtjänst på finska i Örnäset tillsammans med 
svenskakyrkan. 

På vård och omsorgsboenden har man uppmärksammat finska traditioner 
exempelvis kring påskfirande och Finlands självständighetsdag. Finsktalande 
boende från Storstigens vård- och omsorgsboenden deltog i 
självständighetsdagens firande i Örnäskyrkan och Örnäsgården i december 2016. 
Det var mycket uppskattat av brukarna. 

Övrigt
Översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Regeringen har beslutat att göra en översyn och analys av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges 
internationella åtagande om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för en 
nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte 
att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. 

Den särskilda utredaren är Lennart Rohdin och utredningen ska redovisas senast 
15 juni 2017. (För mer information, se kommittédirektiv. En stärk 
minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Länk till regeringen sida: Dir. 2016:73)
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Statsbidrag 2016 
År 2016 erhöll Luleå kommun 990 000 kr statsbidrag för finskt förvaltnings-
område 2016. Statsbidraget är avsett för kostnader som är att betrakta som 
merkostnader i det kommunala uppdraget på grund av de åtaganden som följer 
på att kommunen är finskt förvaltningsområde. Statsbidraget har använts 
framförallt till samordning. 14 % har använts till språk- och kulturaktiviteter. I 
posten språk och kultur ingår även bidragen som har beviljats till föreningar 
enligt tabell 2.  Åtta procent har använts till merkostnader inom äldreomsorg och 
fyra procent till merkostnader inom förskolan.  
 
Tabell 1. Använt statsbidrag 2016
 

Ur statsbidraget har beviljats bidrag till föreningar och till arrangemang som har 
främjat och synliggört finska språket och den sverigefinska kulturen. Beviljade 
enligt kommunstyrelsen tidigare beslutade riktlinjer (Dnr 2014.915-00). 

Tabell 2. Beviljade bidrag till föreningar

Finska föreningen i Luleå 19 500 kr Bidrag till firandet av 
Sverigefinnarnas dag 24/2.

Studieförbundet 
Vuxenskolan

  8 000 kr Bidrag till samtalscirkel på finska, 
Hertsötorgets mötesplats.

Förening Vår kulturvagga 
/Meän kulttuurikehto  

  3 500 kr Sommarläger på finska/meänkieli. 
Bidrag till deltagare från Luleå.

Föreningen Romani 
Kvinnans rätt i samhället

10 000 kr  Bidrag till Pirkko Vesavaaras 
föreläsning

Föreningen Norden / 
Luleås lokalavdelning

20 000 kr Herman Lindqvists föreläsning om 
”När Finland var Sverige”

Finska Föreningen i Luleå   8 000 kr Bidrag till Finska föreningens 45-
årsfirandet

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-01-19

 
2016/1467-1.1.2.1

Inger Fältros Lundgren

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers 
finansiering, SOU 2016:74
Ärendenr 2016/1467-1.1.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över utredningen. 

Sammanfattning av ärendet
Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om redovisningsskyldighet för partier 
på regional och lokal nivå, ett förbud mot anonyma bidrag överstigande ett 
visst värde, intäktsredovisningarnas innehåll samt tillsyn, offentliggörande 
och sanktioner. 

Luleå kommuns yttrande
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom utredningens förslag som 
innebär att Sverige bättre lever upp till Europarådets synpunkt att partiernas 
redovisningsskyldighet bör avse partiernas verksamhet på samtliga nivåer 
och att ett generellt förbud mot anonyma bidrag bör införas. Kommunen 
tillstyrker förslaget att Kammarkollegiet får rollen som insamlande 
tillsynsmyndighet. 

Förvaltningen har ingen erinran mot utredningens förslag att kommuner på 
sina webbplatser ska tillgängliggöra för allmänheten uppgifter om vilka 
partier och organisationer som de enligt 2 kap 9 och 10 §§ kommunallagen har 
betalat ut partistöd till och med vilka belopp. 

Förvaltningen avstår i övrigt från att lämna synpunkter på förslagen i detalj 
som är kopplade till partiers och valkandidaters redovisningsskyldighet då 
det är en fråga för respektive parti.

Beslutsunderlag
 Ökat insyn i partiers finansiering, SOU 2016:74

Inger Fältros Lundgren
Kommunjurist
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-01-19

 
2016/1467-1.1.2.1

Inger Fältros Lundgren

Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Justitiedepartementet
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-01-19

 
2016/1093-1.3.1.2

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendenr 2016/1093-1.3.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa delegationsordning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 KS § 26 att fastställa nu gällande 
delegationsordning. 

Från och med 2017-01-01 har en del förändringar i kommunlednings-
förvaltningens organisation ägt rum och som föranleder en revidering av 
delegationsordningen. En central stab har inrättats, kvalitet och 
samhällsutveckling, som en ny organisatorisk enhet direkt underställd 
kommundirektören. Huvuddelen av tillväxtkontorets och 
samhällsutvecklingskontorets uppdrag har flyttas över till kvalitet och 
samhällsutveckling.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa delegationsordning enligt bilaga Revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning daterad 2016-09-01. 

 
Beslutsunderlag
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kontorschefer, kommundirektören, chefen 
för kvalitet och samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN  DELEGATIONSORDNING Dnr 1 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2016-09-01  

Dokumenttyp
Styrdokument 

Dokumentnamn
Delegationsordning 

Fastställd
 

Giltighetstid
  2017-02-17 --

Dokumentansvarig 
Kanslichefg

Senast reviderad  
2015-12-14

Beslutsinstans 
KS

Dokument gäller för 
KS verksamhetsområde

Ändringar markerade med gult

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 §§
kommunallagen (KL). Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion.

Syftet med delegering är att avlasta nämnderna rutinärenden. Av 
delegationsordningen framgår vilken beslutanderätt som delegeras och 
till vem beslutanderätten överlåts.

De beslut som avses i delegationsordningen gäller endast verklig
beslutanderätt i kommunallagens mening - till skillnad från så kallad
verkställighet. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det 
föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattarna måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Beslutet 
kan överklagas, antingen genom förvaltningsbesvär eller bli föremål för 
laglighetsprövning genom kommunalbesvär.

Delegation kan inte ske till beredningar eller motsvarande som består av 
både förtroendevalda och tjänstemän. Vidaredelegation kan endast ske i 
ett steg, det vill säga nämnden får överlåta till en förvaltningschef som fått
delegation att vidaredelegera sin beslutanderätt till en annan anställd i
kommunen. Den som fått sin beslutanderätt på delegation från 
förvaltningschefen kan inte i sin tur delegera vidare.

Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan 
göras både generellt och i ett enskilt ärende. Nämnden kan även föregripa 
en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och
besluta. Detta kan till exempel gälla ett ärende som nämnden bedömer 
som så principiellt viktigt att den själv bör besluta. Återkallelse av 
delegering kan inte göras i ett ärende där delegaten redan fattat ett beslut.

Den som har fått delegation kan i ett enskilt ärende välja att inte själv 
utnyttja sin beslutanderätt utan istället hänskjuta avgörandet till 
nämnden. Den som är jävig får inte besluta i ärendet.
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 2 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Riktlinjer och principer
Vid fattande av delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer 
gälla;
Principiella beslut kan inte delegeras, vilket innebär att delegerad
beslutanderätt inte får utövas i ärenden som avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet (6 kap 34 § KL). I dessa ärenden 
beslutar kommunstyrelsen.

Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade
medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, 
anvisningar etc.

Anställningsbeslut som är kortare än 12 månader betraktas som 
verkställighet.

I övrigt gäller följande riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt.

-  överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden 
som tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket 
innebär att beslut kan fattas vid den ordinarie befattningshavarens 
frånvaro

-  delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i 
stället hänskjuta ärendet till närmast överordnad tjänsteman, utskott 
eller kommunstyrelsen.

-  delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens
egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 25 kap 6 § KL 
föreligger

- beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, dvs en uppdelning av
ärendet får ej ske i syfte att kringgå gällande delegation.

Brådskande ärende
I ärenden, som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte 
kan avvaktas, beslutar ordföranden, med vice ordföranden som ersättare.

Besluten anmäls till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde.

Kommentar [GL1]:   NY

166



LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 3 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Vidaredelegation
Förvaltningschef har, i enlighet med 6 kap 37 § KL, rätt att vidaredelegera 
sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning, utom i de fall 
där det särskilt står i delegationsordningen att vidaredelegering inte får 
ske.

Anmälan av beslut
Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas till
kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. Av anmälan ska följande
framgå;
- vem som är beslutsfattare
- typ av ärende
- vilket beslut som fattats
- datum för beslutet

Anmälan får ske genom kopia av beslutet, till exempel anställningsbevis 
etc. En sammanställning görs av samtliga delegationsbeslut som framgår i
protokollet.

Beslut fattade på vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till
denne, som i sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen på 
nästföljande sammanträde.

Arbetsutskottets beslutanderätt

1 Beslut om representation enligt särskilda regler fastställda av 
kommunfullmäktige.

2 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet överstiger 6 000 000 kr och fler än 
en förvaltning/ett bolag berörs.

5 Beslut som föranleds av att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör
kommunens krisledningsnämnd

6 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av gällande
pensionsbestämmelser för förtroendevalda

7 Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom
kommunal vuxenutbildning (23 kap 2 § skollagen)
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 4 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

8 Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom
särskild utbildning för vuxna (23 kap 2 § skollagen särvux)

9 Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom
utbildning i svenska för invandrare. (23 kap 2 § skollagen, SFI)

10 Beslut om stöd till ändamål som bedöms innebära marknadsföring av 
kommunen samt allmänt gagna kommunens näringsliv.

11 Beslut om kommunens medel för näringslivsbefrämjande åtgärder och
medfinansiering vid EU-bidrag.

12 Beslut om disponering av medel för strategiska utvecklingsinsatser och särskilda folkhälsosatsningar.

13 Uppdrag att upprätta, samråda om och ställa ut detaljplaner och
områdesbestämmelser. Innefattar även rätt att avslå begäran om att 
upprätta detaljplan.

Räddnings- och beredskapsutskottet beslutanderätt

1 Återta medgivande för fastighetsägare att genomföra sotning på den
egna fastigheten enligt 3 kap 4 § andra stycket lagen om skydd mot
olyckor (LSO).

2 Revidering av ”riktlinjer för externa tjänster och uthyrning m m inom
räddningstjänsten” med undantag av tillsynstaxa och avgift för och 
återställning av larm.

Beslutanderätt för ordföranden i kommunstyrelsen med vice 
ordföranden som ersättare

1 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

2 Fastställa lön, godkänna semester och tjänstledighet samt 
vikariatsförordnande för kommundirektören.

3 Förtroendevaldas tjänsteresor och deltagande i kurser och konferenser.

4 Tillstånd att använda kommunens vapen.
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 5 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

5 Beslut på kommunstyrelsens vägnar som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

Kommundirektörens beslutanderätt 

1 Anställa, fastställa lön och övriga anställningsvillkor för samtliga 
förvaltningschefer inom kommunen samt direkt underställd personal 
vid kommunledningsförvaltningen.

2 Beslut om att förbjuda bisysslor för direkt underställd personal och
förvaltningschefer. 

Kommundirektörens beslutanderätt med biträdande kommundirektör 
som ersättare

1 Vara kommunens ombud i mål och ärenden inför domstolar och andra 
myndigheter samt övriga ärenden i den mån det åligger 
kommunstyrelsen att företräda kommunen.

2 Rätt att uppdra åt annan att föra kommunens talan.

3 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 6 000 000 kr och fler 
än en förvaltning/ett bolag berörs.

4 Teckna kommunens firma inom ramen för av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen fattade beslut.

5 Besluta om avgångsersättningar och särskilda pensionslösningar.

7 Rätt att överklaga ärenden angående folkbokföring och taxering till 
skatt.

9 Beslut om förlängd giltighetstid för styrdokument som efter översyn 
inte innebär någon materiell förändring av innehållet

5 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige

11 Rätt att inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde fördela
medel enligt fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för
dessa.

Kommentar [GL2]:  Ny rubrik

Kommentar [GL3]:  Flyttat till chef för 
KLFs beslutanderätt

Kommentar [GL4]:  Flyttat till chef för 
KLFs beslutanderätt

Kommentar [GL5]:  Flyttat till chefen 
för KLFs beslutanderätt
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 6 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Chefen för kommunledningsförvaltningens beslutanderätt

1. Anställa samt fastställa anställningsvillkor för direkt underställd 
personal vid kommunledningsförvaltningen 

2. Rätt att överklaga ärenden angående folkbokföring och taxering till 
skatt.

3. Beslut om förlängd giltighetstid för interna styrdokument (politiskt 
beslutade) som efter översyn inte innebär någon materiell förändring av 
innehållet.

4. Rätt att inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde 
omfördela medel inom av kommunstyrelsen fastställd internbudget 
samt utse beslutsattestanter för dessa.

5. Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige

6. Innehav av personligt betalkort inom kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområde inkl årlig omprövning av kortinnehav.

7. Igångsättningstillstånd vid investeringar understigande 5 mkr

8. Omdisponering av medel mellan projekt i fastställd investerings-
budget. 

Kontorschefers beslutanderätt

1 Anställa personal inom resp kontor.

2 Säga upp och avskeda underställd personal.

3 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet.

4 Beslut om att förbjuda bisysslor.

Kommentar [GL6]:  Ny rubrik

Kommentar [GL7]:  NY

Kommentar [GL8]:  omformulerad
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 7 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Personalchefens beslutanderätt

1 Fastställa lön samt övriga anställningsvillkor vid nyanställningar,
omorganisationer, ändringar av befattningar och dylikt utom i de fall 
detta är delegerat till kommundirektören.

2 Besluta om löneförmåner under ledighet enligt 26 och 31 §§ allmänna
bestämmelser.

3 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, samt att inom HR-området utfärda 
riktlinjer mot bakgrund av politiskt ställningstagande.

4 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.

5 Besluta om disciplinär åtgärd (varning) för anställda inom
kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde.

6 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare.

7 Beslut om tjänstledighet för projekt/uppdrag av särskilt intresse för 
kommunen samt biståndsverksamhet om ledigheten omfattar längre 
tid än 2 år (ur ledighetsriktlinjen.

Chefen för kvalitet och samhällsutvecklings beslutanderätt

1 Anställa personal inom resp kontor.

2 Säga upp och avskeda underställd personal.

3 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet.

4 Beslut om att förbjuda bisysslor.

Kommentar [GL9]:  ny

Kommentar [GL10]:  Ny
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 8 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

5 Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av 
detaljplaneärende. Ersättare: strateg samhällsplanering 
översiktsplanering.

6 Genomföra markförvärv, försäljning eller byte i de fall köpeskillingen
inte överstiger 2 000 000 kronor. Ersättare: strateg mark och 
exploatering. 

Chefen för arbetsmarknadsförvaltningens beslutanderätt

1 Beslut om anställning av icke-behörig personal 2 kap 18-19 §§ 
skollagen

2 Beslut om upphörande av utbildning för elev i kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå 20 kap 9 § skollagen

3 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundläggande 
vuxenutbildning 20 kap 14 § skollagen

4 Mottagande av sökande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap 22 § 
skollagen

5 Antagning av sökande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap 23 § 
skollagen

6 Beslut om antagning av sökande till särskild utbildning för vuxna 21 
kap 7 § skollagen

7 Beslut om upphörande av utbildning för elev i särskild utbildning för 
vuxna på gymnasial nivå 21 kap 9 § skollagen

8 Beslut om mottagande av elev till utbildning i svenska för invandrare 
22 kap 15 § skollagen

9 Beslut om upphörande av utbildning för elev i utbildning i svenska för 
invandrare 22 kap 16 § skollagen

10 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges 2 kap 9 § förordning om
Vuxenutbildning
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 9 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

11 Beslut om arbetsgivarstöd till ideella föreningar som har anställda på 
lönebidrag eller trygghetsanställning.

12 Utifrån resultatet i utredningar om missförhållanden, som rör klienter i
verksamheten på förvaltningens HVB-hem, fatta beslut i ärenden om 
Lex Sarah anmälan till socialstyrelsen, eller om missförhållandet inte är 
allvarligt besluta att  endast avhjälpa eller undanröja missförhållandet.

13 Anställa övrig personal inom förvaltningen

14 Säga upp och avskeda underställd personal inom förvaltningen

15 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

16 Besluta om disciplinär åtgärd(varning).

17 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet.

18 Besluta om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

19 Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen.

20 Rätt att inom förvaltningens ansvarsområde fördela medel enligt 
fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

21 Rätt att inom arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfördela 
medel inom av kommunstyrelsen fastställd internbudget samt utse 
beslutsattestanter för dessa.

Ekonomichefens beslutanderätt

1 Fullgörande av kommunens årliga deklarationsskyldighet även 
avseende deklarationer för mervärdesskatt.

2 Placering av likvida medel enligt kommunens regler för 
medelsförvaltning samt handläggning och placering av förvaltade 
likvida medel. Undertecknas två i förening; ekonomichef med 
redovisningschef eller finansekonom.

Kommentar [GL11]:  omformulerad se 
21

Kommentar [GL12]:  flyttad till 
redovisningschefens beslutanderätt

Kommentar [GL13]:  tillägg
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LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 10 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

3 Omsättning, amortering eller nyupptagande av lån samt beslut om 
derivata instrument Upptagande och undertecknande av sådana 
dokument lån, tillsammans med kommundirektören eller chef budget- 
och redovisningschef avdelningen eller finansekonom två i förening, 
inom en beloppsram som kommunfullmäktige fastställt.

4 Handlägga in- och utlåning mellan kommunen och dess 
bolag/stiftelser.

5 Omprövning/förnyelse av tidigare beslutad borgen samt teckningsrätt, 
tillsammans med kommundirektören eller chef budget och 
redovisningschef eller finansekonom, avdelningen två i förening, för 
borgensåtaganden enligt särskilda beslut i kommunfullmäktige.

6 Avskrivning av fordringar. 

7 Förändring av kreditlimit i koncernkontosystemet för kommunen och 
dess bolag, inom en ram som kommunstyrelsen fastställt.

Inköpschefens beslutanderätt

1 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 3 000 000 kr.

2 Rätt att teckna tredjepartsavtal mellan två av kommunens 
avtalsleverantörer och i förekommande fall inköpscentral.

Redovisningschefens beslutanderätt

1 Fullgörande av kommunens årliga deklarationsskyldighet även 
avseende deklarationer för mervärdesskatt.

Räddningschefens beslutanderätt

1 Anställa personal inom förvaltningen

Kommentar [GL14]:  NY

Kommentar [GL15]:  NY

Kommentar [GL16]:  NY

174



LULEÅ KOMMUN   KS delegationsordning Dnr 11 (13)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

2 Säga upp och avskeda underställd personal inom förvaltningen 

3 Utse tillsynsförrättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud 
och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 1 och 2 §§ första och andra 
stycket lagen om stöd mot olyckor (LSO). 

4 Utse skorstensfejartekniker

5 Medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på 
den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § andra stycket LSO. 

6 Utse tjänstemän med rätt att besluta i tillståndsärenden enligt 17 § 
andra stycket och 18 § andra stycket lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE).

7 Besluta om återkallning av tillstånd enligt 20 § LBE.

8 Utse tillsynsförrättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud i
tillsynsärenden med stöd av 25 § första stycket LBE. 

9 Besluta om representation enligt riktlinjer som fastställts av 
kommunfullmäktige.

10 Besluta om disciplinär åtgärd(varning).

11 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet

12 Besluta om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

13 Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen.

14 Rätt att inom förvaltningens ansvarsområde fördela medel enligt 
fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

15 Rätt att inom arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfördela 
medel inom av kommunstyrelsen fastställd internbudget samt utse 
beslutsattestanter för dessa.

Säkerhetschefens beslutanderätt

Kommentar [GL17]:  omformulerad se 
pkt 15
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

1 Avge yttranden angående antagande av hemvärnsmän.

Beslutanderätt för befattningshavare vid räddningstjänsten 

Ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, lag om brandfarliga och 
explosiva varor och annan lagstiftning med anknytning till räddnings-
tjänsten och den förebyggande avdelningen.

 
Av räddningschefens utsedda tillsynsförrättare/alt beslutsfattare enligt 5 kap 1 
och 2 §§ första och andra stycket LSO

1 Utfärda föreläggande och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 2 § 
andra stycket LSO.

2 Avgöra att beslut ska gälla även om det överklagas enligt 10 kap 4 § 
andra stycket LSO.

3 Ändra överklagat beslut eller föreläggande enligt 27 § första stycket
förvaltningslagen, (1986:223).

Av räddningschefen utsedd skorstensfejartekniker
1 Utfärda förelägganden och förbud enligt 3 kap 6 § andra stycket i

samband med kontroll från brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 § 
tredje stycket LSO.

Av räddningschefen utsedd skorstensfejartekniker samt räddningsledare
1 Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall, till

exempel vid soteld enligt 3 kap 1 § andra stycket förordningen om 
skydd mot olyckor (FSO)

Av räddningschefen utsedda tillsynsförrättare enligt 25 § första stycket LBE
1 Utfärda föreläggande och förbud i tillsynsrätten med stöd av 25 § 

första stycket LBE.

Kanslichefens beslutanderätt

1 Beslut om att avslå begäran om att lämna ut allmänna handlingar inom
kommunledningsförvaltningen.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

2 Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av annat 
ärende än detaljplaneärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

Kommunjurists Konsumentvägledares beslutanderätt
1 Avge yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning.

-------------
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