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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Elisabeth Qvarnström

2017-09-15

1 (1)
Ärendenr
2017/1164-3.4.0.3

Information om bredbandsutbyggnad på landsbygden
Ärendenr 2017/1164-3.4.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet & samhällsutveckling informerar om bredbandsutbyggnaden på
Luleås landsbygd.
Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-10-09
Ärendenr 2016.1552-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Sveriges kommuner
och Landsting
2017-09-15

Ämne
Hid.nr. 2017.6288
Inbjudan - Kursen "Den nya kommunallagen" vid
fyra tillfällen hösten 2017

Sveriges Kommuner
och Landsting
2017-09-20

Hid.nr. 2017.6381
Inbjudan till konferens En trygg valrörelse 2018,
Stockholm 11 december 2017 eller via web

Eskilstuna kommun
2017-09-21

Hid.nr. 2017.6429
Inbjudan till nätverksträff för politiker i kommuner
inom det finska förvaltningsområdet

KommunLex
2017-09-18

Hid.nr. 2017.6305
Ny förvaltningslag från 1 juli 2018, så påverkas
socialtjänst och LSS. Stockholm och Halmstad,
december 2017

Naturvårdsverket
2017-09-22

Hid.nr. 2017.6431
Inbjudan till konferens Kommunala naturreservat
och tillgänglighet för alla - del av hållbar
stadsutveckling

Piku Kommun
2017-09-15

Hid.nr. 2017.6287
Aktuella utbildningar i Umeå september - oktober

Piku Kommun
2017-09-19

Hid.nr. 2017.6332
Axel Danielsson utbildar om den nya
Kommunallagen
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Region Kronoberg
2017-09-20

Hid.nr. 2017.6352
Inbjudan till utbildningsdag - Ny kommunallag
1/12018
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Mikael Lekfalk

2017-08-21

1 (2)
Ärendenr
2017/1050-1.4.1.2

Förslag till samverkan med Piteå kommun om
kostproduktion
Ärendenr 2017/1050-1.4.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avsiktsförklaring om
samverkan för kostproduktion mellan Luleå och Piteå kommun samt
2. uppdra till kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) att underteckna
avsiktsförklaringen, senast den 30 september.

Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten har aviserat att de inte avser att fortsätta samarbetet med
Luleå kommun om kyld mat, varför en ny samverkanspart från och med år
2019 söks. Luleå kommun undersöker möjligheten att samverka med Piteå
kommun.
Piteå har ett av landets modernaste produktionskök, Öjebyns Produktionskök,
med kapacitet att utöka produktionen under förutsättning att vissa
investeringar sker. Produktionsköket har en effektiv och kvalitetssäkrad
process för måltidsproduktion samt en väl fungerande kostorganisation.
En gemensam förstudie har påbörjats med syfte att utreda förutsättningar för
samverkan. Konceptet innebär att kommunerna bildar en gemensam nämnd
för kostproduktion som tillgodoser båda kommunernas behov av maträtter till
särskilt och ordinärt boende. Förstudien visar att förutsättningar finns och
därtill goda möjligheter för ett givande samarbete för båda parter.
Parternas målsättning är att skapa en långsiktig samverkan där den
gemensamma nämnden ansvarar för att tillhandahålla maträtter till särskilt
och ordinärt boende i Luleå och Piteå kommun producerade vid Öjebyns
Produktionskök. Samverkan ökar möjligheterna att klara välfärdsuppdraget
och öppnar upp för samarbete på flera områden.
Under 2017 färdigställs ett slutgiltigt beslutsunderlag bestående av bland
annat
 gemensam nämnd
 samverkansavtal
 reglemente
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Mikael Lekfalk

2017-08-21

2 (2)
Ärendenr
2017/1050-1.4.1.2

Med avsiktsförklaringen som utgångspunkt ska respektive kommun senast
den 31 december 2017 förslå kommunfullmäktige att besluta om att inrätta en
gemensam nämnd för tillhandahållande av kylda maträtter samt fastställa
samverkansavtal och reglemente.

Beslutsunderlag


Avsiktsförklaring mellan Luleå och Piteå kommuner avseende
kostproduktion

Mikael Lekfalk
kommundirektör

Beslutet skickas till
Socialnämnden, ekonomikontoret, Piteå kommun
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTEMANNASVAR

Socialförvaltningen
Kvalitet och kansli

2017-09-18

Svar på återremiss avseende kostproduktion
1. SWECO-rapport utskickad i sin helhet till ledamöterna.
2. Förankring hos KPR med deras synpunkter till beslutsunderlaget.
Kommunledningsförvaltningens kansli omhändertar KPRs önskemål om
yttrande.
2. Svara på varför skola och socialförvaltningen inte kan ha samma
produktionssätt, varm eller kall mat.
Utredningen påvisar att barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen har olika förutsättningar för måltidsproduktion. Skolan
har varm matproduktion medan socialförvaltningen har kyld mat. SWECOrapporten visar på svårigheterna med en gemensam produktionslösning för
måltidsproduktion i Luleå kommun.





Volymmässigt skiljer sig behoven, den minsta skolan är ungefär lika
stor som det största vård- och omsorgsboendet.
För skolan är tillagning av mat en del i den pedagogiska
verksamheten. För socialtjänsten är maten en del av omsorgen av
brukaren. Måltiden ska tillgodose individens särskilda behov och
brukaren behöver kunna välja när man ska äta sin mat.
Omställningskostnaderna, för såväl investering som drift, för båda
förvaltningarna att gå över till en gemensam kall- eller
varmmatproduktion är betydande.

Utredningens förslag till fortsatt arbete blir därför att socialförvaltningen
arbetar vidare utan samgående med barn- och utbildningsnämnden gällande
en gemensam produktions- och logistiklösning.
3. Vad kostar det att investera i ett eget produktionskök för kyld
matproduktion, liknande Öjebyns produktionskök i Piteå?
(Se SWECO-rapport sid 10, rubrik 6.1.2)
Ett nytt produktionskök för 2 000 portioner kyld mat per dag (SOC behov)
beräknas kosta 35 000 kr/ m2 exklusive utrustning. Byggnaden bör vara minst
1 900 m2 bruttoarea (BTA). Detta medför en byggkostnad på 66 500 000 kr.
Till byggkostnaden beräknas kostnader för:
• köksutrustning 4 900 000 kr
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1 (2)
Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTEMANNASVAR

Socialförvaltningen
Kvalitet och kansli

2017-09-18

• matvagnar och dockningsstationer 13 050 000 kr
• diskutrustning 2 900 000 kr
Den totala investeringskostnaden beräknas till 87 350 000 kr. Kostnaden som
är uppdelade utifrån olika avskrivningstider kommer från utredningen
Förstudie från Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Driftskostnad för ett produktionskök avseende kyldmatsproduktion liknande
Öjebyns produktionskök uppskattas uppgå till 35-40 MKR per år.

Magdalena Jonsson
Avdelningschef kvalitet och kansli
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2 (2)
Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-09-11

§ 213
Avsiktförklaring om samverkan för kostproduktion
Ärendenr 2017/1050-1.4.1.2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommundirektören
för att komplettera beslutsunderlaget.

Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten har aviserat att de inte avser att fortsätta samarbetet med
Luleå kommun om kyld mat, varför en ny samverkanspart från och med år
2019 söks. Luleå kommun undersöker möjligheten att samverka med Piteå
kommun.
Piteå har ett av landets modernaste produktionskök, Öjebyns Produktionskök,
med kapacitet att utöka produktionen under förutsättning att vissa
investeringar sker. Produktionsköket har en effektiv och kvalitetssäkrad
process för måltidsproduktion samt en väl fungerande kostorganisation.
En gemensam förstudie har påbörjats med syfte att utreda förutsättningar för
samverkan. Konceptet innebär att kommunerna bildar en gemensam nämnd
för kostproduktion som tillgodoser båda kommunernas behov av maträtter till
särskilt och ordinärt boende. Förstudien visar att förutsättningar finns och
därtill goda möjligheter för ett givande samarbete för båda parter.
Parternas målsättning är att skapa en långsiktig samverkan där den
gemensamma nämnden ansvarar för att tillhandahålla maträtter till särskilt
och ordinärt boende i Luleå och Piteå kommun producerade vid Öjebyns
Produktionskök. Samverkan ökar möjligheterna att klara välfärdsuppdraget
och öppnar upp för samarbete på flera områden.
Under 2017 färdigställs ett slutgiltigt beslutsunderlag bestående av bland
annat
 gemensam nämnd
 samverkansavtal
 reglemente

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-09-11

§ 213 (forts.)
Med avsiktsförklaringen som utgångspunkt ska respektive kommun senast
den 31 december 2017 förslå kommunfullmäktige att besluta om att inrätta en
gemensam nämnd för tillhandahållande av kylda maträtter samt fastställa
samverkansavtal och reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-08-28 § 242 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna Avsiktsförklaring om samverkan
för kostproduktion mellan Luleå och Piteå kommun samt uppdra till
kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) att underteckna avsiktsförklaringen,
senast den 30 september.

Sammanträdet
Jan Nyberg (MP) och Anette Asplund (KD) föreslår i första hand att ärendet
ska återremitteras för att utredningen ska kunna slutföras och redovisas, samt
för att ge möjlighet att informera pensionärsorganisationer och att därefter
inhämta yttranden från dessa. I andra hand föreslås att avslå
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Thomas Olofsson (L) och Nina Berggård (V) stödjer Nybergs förslag om
återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Nybergs förslag om återremiss under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-28 § 242,
KLF Hid: 2017.5709
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, KLF Hid: 2017.5593
Förslag till avsiktsförklaring om samverkan för kostproduktion mellan
Piteå kommun och Luleå kommun, KLF Hid: 2017.5595
Inlaga till ärendet från PRO Lerbäcken/Hertsön, KLF Hid: 2017.6100

Beslutet skickas till
Kommundirektören

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-08-28

§ 242
Avsiktförklaring om samverkan för kostproduktion
Ärendenr 2017/1050-1.4.1.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avsiktsförklaring om
samverkan för kostproduktion mellan Luleå och Piteå kommun.
2. Kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) får i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen, senast den 30 september 2017.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten har aviserat att de inte avser att fortsätta samarbetet med
Luleå kommun om kyld mat, varför en ny samverkanspart från och med år
2019 söks. Luleå kommun undersöker möjligheten att samverka med Piteå
kommun.
Piteå har ett av landets modernaste produktionskök, Öjebyns Produktionskök,
med kapacitet att utöka produktionen under förutsättning att vissa
investeringar sker. Produktionsköket har en effektiv och kvalitetssäkrad
process för måltidsproduktion samt en väl fungerande kostorganisation.
En gemensam förstudie har påbörjats med syfte att utreda förutsättningar för
samverkan. Konceptet innebär att kommunerna bildar en gemensam nämnd
för kostproduktion som tillgodoser båda kommunernas behov av maträtter till
särskilt och ordinärt boende. Förstudien visar att förutsättningar finns och
därtill goda möjligheter för ett givande samarbete för båda parter.
Parternas målsättning är att skapa en långsiktig samverkan där den
gemensamma nämnden ansvarar för att tillhandahålla maträtter till särskilt
och ordinärt boende i Luleå och Piteå kommun producerade vid Öjebyns
Produktionskök. Samverkan ökar möjligheterna att klara välfärdsuppdraget
och öppnar upp för samarbete på flera områden.
Under 2017 färdigställs ett slutgiltigt beslutsunderlag bestående av bland
annat
 gemensam nämnd

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-08-28

§ 242 (forts)



samverkansavtal
reglemente

Med avsiktsförklaringen som utgångspunkt ska respektive kommun senast
den 31 december 2017 förslå kommunfullmäktige att besluta om att inrätta en
gemensam nämnd för tillhandahållande av kylda maträtter samt fastställa
samverkansavtal och reglemente.
Kommundirektören föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
Avsiktsförklaring om samverkan för kostproduktion mellan Luleå och Piteå
kommun samt uppdra till kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) att
underteckna avsiktsförklaringen, senast den 30 september.

Sammanträdet
Kommundirektör Mikael Lekfalk föredrar ärendet.
Anders Josefsson (M) föreslår avslå kommundirektörens förslag till beslut.
Ordföranden (S) föreslår bifalla kommundirektörens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Anders Josefssons förslag och finner att
arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Beslutsunderlag



Avsiktsförklaring mellan Luleå och Piteå kommuner avseende
kostproduktion, KLF Hid 2017.5595
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag KLF Hid: 2017.5593

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

Avsiktsförklaring avseende samverkan genom gemensam
nämnd mellan Luleå och Piteå kommun rörande kylda
maträtter
1. Parter
Piteå kommun, org nr. 212000-2759, Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå (nedan kallad ”Piteå”),
Luleå kommun, org nr. 212000-2742, Rådstugatan 11, 973 21 Luleå (nedan kallad ”Luleå”).
Parterna benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna” och denna
avsiktsförklaring som ”Avsiktsförklaringen”.

2. Bakgrund och förutsättningar
Socialförvaltningen i Luleå har ett behov av att säkerställa produktion och avhämtning av
kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende i kommunen då rådande förhållanden
kommer att ändras från och med 1 februari 2019.
Piteå har ett av landets modernaste produktionskök, Öjebyns Produktionskök, med kapacitet
att utöka produktionen under förutsättning att vissa investeringar sker. Produktionsköket har
en effektiv och kvalitetssäkrad process för måltidsproduktion samt en väl fungerande
kostorganisation.
En gemensam förstudie har påbörjats med syfte att utreda förutsättningar för samverkan
mellan Parterna genom en gemensam nämnd.
Förstudien visar så här långt att förutsättningar finns och därtill goda möjligheter för ett
givande samarbete för båda parter.
Båda parter är genom denna Avsiktsförklaring överens om att inleda samarbetet för att
inrätta en gemensam nämnd samt att Parterna därigenom erhåller med detta förenliga
kostnader.

3. Målsättning
Parternas målsättning är att skapa en långsiktig samverkan där den gemensamma nämnden
ansvarar för att tillhandahålla kylda, välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkrade
maträtter till särskilt och ordinärt boende i Luleå och Piteå producerade vid Öjebyns
Produktionskök. Samverkan ökar möjligheterna att klara välfärdsuppdraget och öppnar också
upp för samarbete på flera områden.

1
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4.

Åtagande för fortsatt samverkan
Den gemensamma förstudien ska utgöra utgångspunkt för Parternas fortsatta samverkan.
Med Avsiktsförklaringen som utgångspunkt ska Parterna senast den 31 december 2017
föreslå respektive fullmäktige besluta att inrätta en gemensam nämnd för tillhandahållande
av kylda maträtter producerade vid Öjebyns Produktionskök och fastställa samverkansavtal
samt reglemente för den gemensamma nämnden. Parterna är överens om att det ligger i
båda Parters intresse att påskynda processen.
I samtal mellan Parterna företräds respektive kommun av kommunchef Ylva Sundkvist och
kommundirektör Mikael Lekfalk. Parterna åtar sig att inrätta en gemensam styrgrupp samt
även att bilda varsin projektorganisation för genomförandet. Den operativa projektledningen
för respektive kommuns projekt ska uppdras att finna former för att löpande hantera
gemensamma frågor.

5. Särskild överenskommelse rörande kostnader och investeringar
Parterna är överens om att kostnader som uppstår innan Avsiktsförklaringen har godkänts
ska belasta respektive kommun.
Under projektgenomförandet, det vill säga efter Avsiktsförklaringens undertecknande, ska
kostnader godkännas av den gemensamma styrgruppen, enligt punkt 4 ovan.
För det fall att samverkan inte kommer till stånd ska en fördelning av kostnader ske enligt
följande:


Parterna ska bära lika delar av de sammanlagda kostnaderna avseende
utredning m.m. för tiden innan beslut om att godkänna Avsiktsförklaringen.
Vardera Part ansvarar för att utge ersättning till den andra Parten. Dessa
kostnader ska dock aldrig överstiga 300 000 kr.



Parterna ska bära lika delar av de sammanlagda kostnaderna som är hänförliga
till tiden efter att Avsiktsförklaringen fastställts . Vardera Part ansvarar för att
utge ersättning till den andra Parten. Dessa kostnader ska dock aldrig överstiga
300 000 kronor.

Om Parterna inte kan komma överens om kostnadernas storlek och fördelning enligt ovan
ska Parterna gemensamt utse en oberoende tredje man som - med bindande verkan för
Parterna - ska fastställa kostnadernas storlek och fördelning. Om Parterna inte kan enas om
vem som ska utses till oberoende tredje man ska Norrbottens handelskammare ges i uppdrag
att utse den oberoende tredje mannen.

2
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6. Giltighet
Avsiktsförklaringen utgör en grund för den fortsatta samverkan mellan Parterna.

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna har erhållit ett
(1) original var.

Piteå kommun

Luleå kommun

Datum: …………..…..

Datum:…...……..

…………………..………………………………..

…………………..………………………………..

Underskrift

Underskrift

…………………..………………………………..

…………………..………………………………..

Helena Stenberg

Yvonne Stålnacke

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

2017-09-26

§ 62
Yttrande över avsiktsförklaring med Piteå
avseende kostproduktion
Luleå kommuns avtal med Region Norrbotten avseende mat till äldre går ut
2019. Med anledning av detta har andra alternativ för kostproduktion utretts.
Ett förslag är samverkan med Piteå kommun som idag redan har ett större
produktionskök. Kommunala pensionärsrådet (KPR) har gett möjlighet att
yttra sig om den avsiktsförklaring som ska ligga till grund för samarbetet med
Piteå.
Kommunala pensionärsrådets yttrande
KPR kan konstatera att de utredningar som gjorts avseende mat för äldre
saknar ett tydligt fokus på brukarnas d.v.s de äldres behov av bra och
näringsrik kost. SWECO-rapporten lyfter vid upprepade tillfällen fram barnoch utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens behov utan att lägga
större vikt vid de äldres behov.
Samtliga utredningar har haft utgångspunkten att maten ska tillagas enligt
”storköksprincipen” där maten till de äldre är kall och distribueras ett antal
gånger i veckan, ett alternativ som försvårar möjligheterna för de äldre av
själva vara delaktiga. SWECO-rapporten lyfter den pedagogiska aspekten
kring måltiden kopplat till barn och unga men den viktiga sociala aspekten för
äldre och mat saknas. Rapporten lägger generellt sett större vikt vid barn och
ungas behov framför de äldres behov.
Avsiktsförklaringen med Piteå låser Luleå kommun i en lösning som innebär
storköksprincip, kall mat och relativt långa transportlösningar med
omlastningscentraler m.m. Mattransport från Piteå till Luleå kommun skapar
en negativ miljöpåverkan och genererar höga kostnader för transporter.
Äldres mat borde ha ett tydligt fokus på hög kvalitet, möjlighet till delaktighet
samt ligga i linje med den forskning som visar på vikten av näringsrik kost för
äldre framförallt vid sjukdom. Kostnaderna för matproduktionen för äldre
borde ses som en viktig investering och därför vill KPR att en djupare analys
och utredning av matproduktionen genomförs för att säkra kvaliteten och att
tillagningskök i kundens närhet utreds utifrån dagens förutsättningar.
Tillagningskök bör finnas på varje äldreboende och det ska finnas möjlighet
för personal inom hemtjänsten att laga huvudmåltiderna hemma hos
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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brukarna. Äldres kostbehov förändras även över tid och det måste finnas
möjlighet att snabbt göra individuella ändringar av kosten.
Utbildningsinsatser för den personal som hanterar och lagar maten till äldre är
också en viktig aspekt som behöver prioriteras.
KPR ställer sig även kritiska till den låga möjligheten till insyn och delaktighet
i arbetet med framtida kostproduktion. Föräldragrupper listas som referenser
där skolans kostproduktion har utretts, varför har inte de organisationer som
företräder de äldre getts samma möjlighet?
Sammantaget är KPR kritiska till inriktningen avseende framtida
kostproduktion som denna avsiktsförklaring innebär, då alternativet att laga
maten i närhet till kunden inte utretts ordentligt utifrån ett
kvalitetsperspektiv.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
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Sammanfattning
Luleå kommun har funnit det angeläget att se över hela kommunens sätt att organisera,
producera och distribuera mat för den samlade verksamheten. Utredningen är initierad av
Luleås kommundirektör och upplägg har planerats i dialog med representanter från Barn
och utbildningsförvaltningen (BUF), Socialförvaltningen (SOC) och
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF). Aktuell utredning omfattar kommunens samlade
behov. Parallellt med aktuell översyn av kostproduktionen har ett antal utredningar/projekt
samt underhållsåtgärder pågått som påverkat utredningen.
BUF har behov av att ersätta de kök som idag finns på Tunaskolan och Örnässkolan och
som producerar mat till såväl den egna skolans verksamhet som till andra skolor och
förskolor. SOC har behov att se över den måltidsproduktion som de senaste tio åren skett
genom ett samverkansavtal med NLL. Behovet hos SOC och BUF skiljer sig med
avseende på varm eller kyld mat. SOC har idag ingen kostorganisation eller kök som kan
omhänderta varm mat. BUF inriktning är tillagning i verksamhetsnära kök och leverans av
varm mat till närliggande mottagningskök.
Idag finns två tillagningskök med leverans (TL) som levererar till kommunens
mottagningskök, Örnnässkolans kök och Tunaskolans kök. Alternativet med
produktionskök som är geografiskt frikopplat från verksamheten har avhandlats i
arbetsgruppen men denna lösning har ej valts eftersom den inte kan nyttja befintliga
byggnader på samma vis som föreslagen lösning. SOC måltidsverksamhet är däremot
beroende av leverans kyld mat från ett produktionskök, externt eller i kommunal regi.
Detta har medfört att utredningens initiala inriktning med färre TL-kök för större
geografiska områden har frångåtts till förmån för fler T-kök i mindre geografiska områden.
Styrgruppen har förordat det sistnämnda alternativet vilket har resulterat i
utredningsgruppens förslag till beslut.
Ersättningskök för Tuna och Örnäset föreslås att bli Kungsfågeln, Stadsöskolan samt
Bergskolan. Stadsöskolans kök byggs om och är färdigt till våren 2021.
Kostproduktion för SOC föreslås ske i ett nytt kök för kyld matproduktion som byggs i
anslutning till Sunderby sjukhus. För möjlighet att påverka verksamheten och för insyn i
drift och förvaltning föreslås att investeringen görs gemensamt med NLL. Samarbete
föreslås ske i form av gemensam kommunalförbund, nämnd eller bolag. En arbetsgrupp
tillsätts för att vidare utreda formen för samverkan.
Kostproduktion för BUF behov har utmynnat i en lösning med kostproduktion i förskola,
grundskola och gymnasieskola per upptagningsområde och bostadsområde.
I tabellen nedan finns sammanställning över de förändringar förslaget innebär.
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Förslag
9
44
19
3

Förändring
7
-31
12
-5

Lisa Cullhed
Konsult Projektledare
Luleå Vatten & Miljö
Telefon direkt +46 (0)9 203 55 22
Mobil +46 (0)705 57 23 22
lisa.cullhed@sweco.se

Förslaget innebär en minskning med 31 tillagningskök samt en omställning till
mottagningskök i närliggande lokaler. Tre skolor ska byggas i kommunen.
Motivering till föreslagna förändringar
Utredningen har påverkats av parallella spår och beslut som exempelvis ”Framtidens
skola” och ”Riskfastigheter”. Dessa parallella utredningar har givit ett nytt beslutsunderlag
för hur kosten ska produceras inom kommunen. Fortsatta förändringar samt överklagan
om stängda skolor eller en dålig byggnadsstatus kan leda till att förslaget måste revideras
nya beslut måste tas.
De föreslagna lösningarna kan inte delas in generellt, det finns ingen modell som kan
appliceras för alla kök och skolor. Varje byggnad har egna förutsättningar som baseras
på bland annat byggnadens och köksutrustningens skick. Kökens geografiska placering
är också av stor vikt i bedömningen. Alla kök och skolor är behandlade ur dess specifika
förutsättningar.
Genom föreslagna lösningar kan de befintliga lokalerna fortsätta nyttjas och kostnaderna
för ombyggnationer minimeras. En stor produktionsanläggning skulle inte resultera i
nämnvärda besparingar av personal eftersom det krävs personal även i mottagningskök.
Vid ett mindre mottagningskök uppstår det problem med rekrytering eftersom
heltidstjänster inte kan erbjudas. En allt för stor omställning av kökstyper med många kök
som görs om på kort tid innebär en stor investering vilket kan vara svår för kommunen att
genomföra. Vid en stor produktionsanläggning skulle det krävas två separata linjer för
SOC samt BUF eftersom behoven är skilda.
Föreslagen produktionslösning har valts med motiven att befintliga investeringar kan
fortsätta nyttjas till hög grad och kapitalförstöring undviks. Genom att ha en stor andel
tillagningskök i förhållande till produktionskök för tusentals portioner uppnås en högre
tillgänglighet för leveranser och risker för omfattande sjukdomsspridning minskar.
Rekrytering av utbildad personal är idag ett problem som underlättas genom att
matlagning sker i tillagningskök med möjlighet till heltidstjänster. Tillagningskök är en mer
attraktiv arbetsplats än stora produktionskök vilket liknas som industri. Matlagning i
skolorna spelar en viktig roll pedagogiskt för barnen genom att se helheten för hur maten
tillagas. Arbetstillfällen behålls till hög grad i de olika stadsdelarna och byarna. Genom att
behålla tillagningskök kan andelen transporter minska i förhållande till mottagningskök.
Totala antalet tillagningskök minskas och de fasta kostnaderna kan sänkas.
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Måluppfyllelse mot projektmålen
Projektmål
Transport och logistik
Driftsekonomi och
ansvarsgränser
Organisation
Heltidstjänster
Ersättningskök för Tuna och
Örnässkolan
Produktionstillgänglighet BUF
Produktionstillgänglighet för
SOC
Investeringsbehov
Ja, målet uppfylls
Delvis uppfylls målet
Nej, målet uppfylls inte.

Extern
Nollalternativ tillagning Storkök Småregioner Kall mat

Vissa byggnader lämpas inte som leveranskök på grund av logistiken och att det krävs
stora ombyggnationer för att anpassa bland annat mottagningshallar samt de logistiska
flödena genom hela produktionen. Tuna och Örnässkolan kan inte fortsätta leverera mat
ut till andra skolor på grund av den dåliga arbetsmiljön som råder samt skicket för
byggnaderna.
Omvärldsanalysen visar att många kommuner satsar på att leverera varm mat som
tillagas nära slutkunden. Vid intervju med bland annat Eskilstunas kommun som lyfts upp
som ett gott exempel där skolmaten håller en mycket hög kvalité. Maten tillagas lokalt och
från grunden, se bilaga 1.
Vid en omställning till kyld mat krävs att det byggs nya lastkajer, kylar, vagnar samt en
allmän genomgång av logistiken och transporter vid leverans och mottagning.
Den geografiska indelningen som är vald idag leder endast till mycket korta transporter
mellan skolor. Transporter sker mellan skolor med tillagningskök och skickas till
närliggande mottagningskök. Dessa transporter kan lösas med matvagnar för
varmhållning. En beprövad lösning från bland annat Karolinska sjukhuset.
”För områdena Björkskatan, Hertsön, Centrum och Notviken avser Barn- och
utbildningsförvaltningen fortsätta utreda den framtida skolstrukturen. Kommunens
expansion kommer att påverka dessa områden utifrån pågående planarbeten. Några
exempel är Hertsöheden, Dalsbo, Hällbacken, Munkeberg strand, fördjupad översiktsplan
i Bensbyn och förtätning på centrumhalvön.”
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1

Bakgrund
Luleå kommun har funnit det angeläget att se över hela kommunens sätt att organisera,
producera och distribuera mat för den samlade verksamheten.
BUF (Barn- och utbildningsförvaltningen) har behov av att ersätta de kök som idag finns
på Tunaskolan och Örnässkolan och som producerar mat till såväl den egna skolans
verksamhet som till andra skolor och förskolor. Anledningen är att dessa lokaler och
anläggningar är slitna och av både arbetsmiljömässiga och kvalitativa skäl kräver stora
underhållsåtgärder samt att transportlösningar på båda platserna med nuvarande
lösningar inte längre kan anses hållbara. För vissa leveranser av mat klaras idag inte
tidsgräns för varmhållning.
Sammantaget finns inom BUF 93 kök (ca 35 kök i grundskolor, 65 kök i förskolor och tre
kök i gymnasiebyn). Produktion uppgår f n till ca 11 200 portioner per skoldag för
grundskola och gymnasiet samt c:a 3 200 portioner per skoldag i förskolan, totalt ca
14 400 portioner/skoldag (siffrorna avser antal kök och inskrivna elever 1 oktober 2015).
Tabell 1. Kommunala kök i Barn- och utbildningsförvaltningen

Antal skolor

Antal portioner

Fsk <= 1 anställd

31

1 321

Fsk > 1 anställd

22

1 887

Grundskola 4-6

1

70

Grundskola 4-9

3

1 627

Grundskola 7-9

2

726

F-3

5

689

F-5

1

249

F-6

19

3 255

F-9

3

1 971

Gymnasium

3

2 617

Summa

93

14 421

SOC (Socialförvaltningen) har behov att se över den måltidsproduktion som de senaste
tio åren skett genom ett samverkansavtal med NLL. Gällande avtalet med NLL löper till
och med 2018-01-31. Behovet är att organisera, producera och distribuera mat till 74
avdelningskök i förvaltningens vård- och omsorgsboenden.
Behovet uppgår till två huvudmål för ca 900 personer per veckodag, totalt 12 600
portioner per vecka. Enportionsförpackningar som levereras till den enskilde uppgår till ca
370 portioner per dag varav drygt 20% specialkost. SOC har idag standardiserade
mottagningskök till vilka kyld mat levereras från sjukhuset i Sunderbyn från ett
produktionskök. En omställning till varm mat skulle innebära stora förändringar för
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verksamheten med utökade transporter (två gånger per dag till samtliga boenden), och
merarbete för mottagning av mat samt servering mm. Fördelen med den kylda maten är
att kunden kan äta maten när det passar istället för att tvingas anpassa mattiderna.
Utredningen är initierad av Luleås kommundirektör och omfattar kommunens samlade
behov. Utöver kostproduktion inom nämnda förvaltningar så har kommunen stora
intressen i investeringsplanering och underhåll i fastigheter/kök samt angränsande frågor
som bl. a samordning av transporter.
Verksamhetsnära slutberedning av mat är en viktig faktor för att klara framtida
kvalitetskrav. Detta faktum har varit vägledande för att klargöra prioriteringar i kvalitetsoch investeringsnivåer.
Inom kommunen finns olika typer av kök, för vilka föreliggande utredning använder
följande förkortningar:
Produktionskök

(P)

Köket tillagar mat för leverans till mottagningskök. Ingen
egen servering

Tillagningskök

(T)

Köket tillagar och serverar mat direkt intilliggande
skolrestaurang/serveringskök och i förskolor.

Tillagningskök med (TL)
leverans

Köket tillagar och serverar mat direkt i intilliggande
skolrestaurang/förskola samt levererar mat till
mottagningskök och serveringskök.

Mottagningskök

(M)

Huvudmålet levereras från ett TL-kök. Pasta, potatis, ris
och råkost, frukost och mellanmål, tillagas i köket.

Serveringskök

(S)

Köket tar emot samtliga komponenter i måltiden.

Inom BUF utgörs köken huvudsakligen av tillagningskök. I SOC vård- och
omsorgsboenden utgörs köken uteslutande av mottagningskök för kyld mat.

2

Tidigare utredningar
Luleå kommun har tidigare utrett kommunens måltidsproduktion. Utredningen utfördes år
1999-2000 av Jan Sundgren, JBS Konsult och arbetet samordnades av Tekniska
förvaltningen. Då framkom alternativ för måltidsproduktion som hade koppling till en
gemensam serviceförvaltning samt till samlastning för effektivare transporter.
Ytterligare en utredning har gjorts, Utredning avseende produktionskök för
äldreomsorgen, funktionshindrade och gymnasieskolan, Ingegerd Bucht, år 2002.
Utredningen förordade en samordnat måltidsproduktion för äldreomsorgen och
gymnasieskolan med ett produktionskök för kyld mat i Bergnässkolans tomma lokaler.
Måltidsverksamheten föreslogs samlas i en gemensam organisation.
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Analys, samlad arbetsledning och drift för måltider i skola och förskola påbörjades under
2015 och syftar till att beskriva hur en samlad arbetsledning och drift av skola och
förskola kan ske.
För att säkerställa förenlighet med LOU i SOC avtal med NLL, gjordes år 2012 en
översyn av möjliga former för fortsatt samarbete. Utredningen kom fram till en gemensam
nämnd som den bästa lösningen. 2015 bordlades utredningen med anledning av
kommunens arbete med Framtidens skola och Översyn av kostproduktion.

3

Uppstart – Initiering
Parallellt med översynen av kostproduktionen har ett antal utredningar/projekt pågått som
påverkat utredningen med tillhörande tidplan, se nedan.
•

Statusinventering 100 kök, BUF (juni-oktober 2015)

•

Statusinventering kök, SOS (september-oktober 2015)

•

Utredning ”Framtidens skola”, BUF (april 2015-februari 2016)

•

Anpassning av förskolans kostnadsnivåer, BUF (november 2014-november
2015)

•

Översyn bemanning i kök, BUF (juni-november 2015)

•

Kosthantering Sunderby sjukhus, NLL (april-september 2015). Landstinget har
behov av att investera i ett nytt tillagningskök pga. arbetsmiljöbrister i det
befintliga köket

•

Riskinventering fastigheter, SBF (Stadsbyggnadsförvaltningen). (november 2015juni 2016). Samtliga fastigheter byggda under perioden 1968-1985 ingår i
inventeringen då i dessa bedöms föreligga förhöjd risk för t ex fuktskador. Utifrån
bedömning av ett antal parametrar kommer fastigheter med förhöjd risk att vidare
undersökas genom provtagning. Detta arbete är pågående, och utfallet kan
komma att påverka det förslag till beslut som presenteras i föreliggande översyn.

•

Handlingsplan/tidplan/eventuella åtgärder utifrån Riksinventering fastigheter (juni
2016-pågående)

Utöver ovan nämnda utredningar har SBF löpande planering för underhållsåtgärder och
akuta underhållsåtgärder av kök.
I figur 1 visas samtidigt pågående utredningar som relaterar till varandra och av vilka
resultat föreliggande utredning påverkas av.
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Figur 1. Matris över samtidigt pågående utredningar som relaterar till varandra.
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4

Planering
Upplägg av arbetet med översynen har planerats i nära dialog med representanter som
har utsetts i BUF, SOC och SBF. Tillsammans med förvaltningarnas representanter har
en arbetsgrupp bildats, kallad utredningsgrupp. I ett senare skede har utredningsgruppen
förstärkts med representanter från BUF (kostekonomer) och från SBF
(fastighetsförvaltare), se projektorganisation i Figur 2.

Figur 2. Projektorganisation.

I planeringsfasen etablerades kontakt med NLL i syfte att föra en dialog om intresse och
möjlighet till framtida samverkan i någon form gällande kostproduktion i Luleå kommun.
Under utredningen har löpande avstämningsmöten hållits och NLL har stöttat utredningen
med underlag om bl a portionspriser och kapaciteter.
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5

Genomförande
Tidigt i utredningen beslutade utredningsgruppen att använda en karta som ett
arbetsverktyg där kökens placering och status visualiseras. Kartverktyget ägs av Luleå
kommun under uppdragstiden samt efter avslutat uppdrag.
Intervjuer har genomförts med kommunerna Sundsvall, Umeå, Piteå och Gällivare kring
deras lösning för kostproduktion, organisation och erfarenheter av dessa. Detta med
anledning av att kommunerna har varit föremål för intervjuer i samband med Luleå
kommuns tidigare utredning om måltidsproduktion 1999-2000 (Jan Sundgren, JBS
Konsult).
Intervjuerna har kompletterats med kommuner med invånarantal och befolkningstäthet
liknande Luleås; Gävle, Växjö, Karlstad och Skellefteå, och ett antal kommuner som
vunnit pris för bra skolmat - Södertälje, Uppsala, Västerås och Eskilstuna samt med
omlastningscentralen i Eskilstuna. Resultatet av genomförda intervjuer redovisas i bilaga
1.
Samtliga förskole-, grundskole- och gymnasiekök som idag är i drift (93 stycken) har
statusklassats. Statusklassningen har utförts i form av en okulär inventering och
bedömning av el-installationer, ventilation, vatten-, avlopps och värmeinstallationer,
byggnadsdelar (kök) samt maskinpark. Inventeringen har utförts av ABM Arkitektkontor.
ABMs statusklassning har kompletterats med bedömning av byggnadens skick (hela
byggnaden) och av kökets utformning (arbetsmiljö). Arbetet har utförts i samarbete med
fastighetsförvaltare från SBF och kostekonomer från BUF.
En liknande statusinventering har gjorts av avdelningsköken i SOC vård och
omsorgsboenden, varav samtliga är mottagningskök för kyld mat. Inventeringen har
genomförts genom okulär besiktning och intervjuer med förvaltaren för bedömning av
kökens skick med avseende på inredning, utrustning samt ytskikt.
Utredningen Framtidens skola visade sig ha stor betydelse för översynen av
kostproduktion i Luleå kommun. Detta då förändringar i skolstukturen med nedläggning
av skolor påverkar den aktuella kostproduktionen och möjliga alternativ till förändringar.
Med anledning av detta fattade styrgruppen beslut om att ”pausa” översynsarbetet under
perioden januari-mars 2016 i avvaktan på ett formellt beslut om Framtidens skola.

6

Utredda förslag till kostproduktionslösning
Behovet hos SOC och BUF skiljer sig med avseende på varm eller kyld mat. SOC har
idag ingen kostorganisation eller kök/ som kan omhänderta eller tillaga varm mat. BUF
inriktning är tillagning i verksamhetsnära kök och leverans till närliggande
mottagningskök. Alternativ som omfattar en gemensam lösning med antingen varm eller
kyld mat för kommunens samlade behov har därför inte utretts.
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6.1

Produktionskök
Att samordna produktion av mat till en geografisk plats med utleverans av varm eller kyld
mat skapar fördelar i form av minskat behov av produktionsutrustning och ger en högre
beläggningsgrad på befintlig utrustning och på köket. Skillnaden mellan utrustningen i ett
tillagningskök och ett mottagningskök är dock liten- även mottagningskök kräver ugnar,
kokgryta och renseri för tillagning av pasta, ris, potatis, råkost och enklare rätter. I det fall
maten levereras kyld krävs även större kylutrymmen.
Genom samordnad produktion i större kök ökar möjligheten till god personalplanering
vilket innebär bättre förutsättningar att hitta rätt kompetens i framtiden. Är köket litet (få
portioner per dag) innebär en ändring från tillagningskök till mottagningskök att
kökspersonalen för att skapa heltider erbjuds kombitjänster (ofta med lokalvård) vilket
försvårar rekrytering.
Alternativet med större produktionsanläggningar, geografiskt frikopplade från skola och
förskola, har utretts vid tidigare översyner och nyttjas i ex Gällivare kommun, se bilaga 1.
Av de intervjuer som genomförts noteras dock en tydlig trend nationellt där
kostproduktionen för skola och förskola, och till delar även i vård- och omsorgsboenden,
går åt motsatt håll, från storkök till tillagningskök med närhet till gästen. En större
produktionsanläggning kan inte tillvarata befintlig byggnadsstruktur.
Alternativet med produktionskök är inte prioriterat i BUF måltidsverksamhet. Valda
produktionslösningar nyttjar till stor del befintliga lokaler för att hålla ner kostnaderna.
Således har inte alternativet utretts vidare för förvaltningens behov. SOC
måltidsverksamhet är däremot beroende av leverans kyld mat från ett produktionskök,
externt eller i kommunal regi. Nedan jämförs portionspris mellan dessa alternativ.
Investeringskostnad för nybyggnation ett produktionskök för kyld mat 2 000 portioner har
levererats av SBF (förstudie gjord för Akademiska sjukhuset i Uppsala).

6.1.1 Jämförelse portionspris
En preliminär kostnadsberäkning från NLL i 2016 års prisnivå från ett nytt produktionskök
i Sunderbyn ger följande portionspriser:
•

Vanlig kost

31 kr per portion

•

Specialkost

79 kr per portion

Dygnskostnaden för tre huvudmål och tre mellanmål varierar mellan 125 och 131 kr per
dygn i kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Kostnadsuppgifter kommer från
kommunernas kostorganisationer.
Portionspriserna är därmed jämförbara mellan alternativen.
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6.1.2 Nybyggnation av produktionskök 2000 portioner
Ett nytt produktionskök för 2 000 portioner kyld mat per dag (SOC behov) beräknas kosta
35 000 kr/ m2 exklusive utrustning. Byggnaden bör vara minst 1 900 m2 BTA. Detta
medför en byggkostnad på 66 500 000 kr.
Till byggkostnaden beräknas kostnader för:
•

köksutrustning

4 900 000 kr

•

matvagnar och dockningsstationer

13 050 000 kr

•

diskutrustning

2 900 000 kr

Den totala investeringskostnaden beräknas till 87 350 000 kr. Kostnaderna som är
uppdelade utifrån olika avskrivningstider kommer från utredningen Förstudie från
akademiska sjukhuset i Uppsala, och har levererad av SBF.
Två alternativ för lämplig placering av ett produktionskök har lyfts fram, i anslutning till
befintliga kök vid Stadsöskolan i Gammelstad eller i vid Bergsskolan på Bergnäset. Det
nya köket skulle dela gemensamma utrymmen som förråds- och kylutrymmen,
diskutrymmen och lastkaj med det befintliga skolköket. Utredningsgruppen har förordat
placering på Bergnäset då detta alternativ har bättre logistiklösning och ligger närmare
verksamheterna vilket minskar transporter.
NLL har i utredningen erbjudits möjlighet att köpa mat från det nya kommunägda
produktionsköket. NLL har dock för sin verksamhet säkerhetskrav som medför att
måltidsproduktionen måste vara placerad i direkt anslutning till sjukhuset, varför detta
alternativ för samarbete inte är möjligt.
Generellt gäller att det vid måltidsverksamhet i egen regi erhålls bättre kostnadskontroll
och bättre förutsättningar vid upphandlingar. Här bör noteras att investeringskostnaden i
sin helhet hamnar på kommunen, och att SOC måste tillskapa en kostorganisation som
inte finns idag. Med alternativet krävs en övergångslösning med upphandling av tillfällig
leverantör för perioden mellan det att nuvarande avtal löper ut fram till det egna
produktionsköket är i drift.

6.2

Extern aktör
Kapaciteten hos möjliga externa aktörer (stora kök) i kommunen har undersökts genom
telefonintervjuer. Resultatet visar att det idag inte finns några kök som har kapacitet för
att klara kommunens samlade behov. Samtliga tillfrågade aktörer har dock möjlighet att
producera större volym än vad man gör idag, och ställer sig positiva till att leverera mat
vid en eventuell krissituation.
Kommunen har för sin verksamhet behov av långsiktighet i avtal med en eventuell extern
producent. Upphandling i enlighet med LOU medför att ingen sådan långsiktighet kan
garanteras.
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6.3

Tillagningskök med leverans
För att fånga upp fördelar med samordnad produktion har alternativ med indelning av
kommunen i större eller mindre geografiska områden diskuterats. I bilaga 2 och bilaga 3
visas de förslag till områdesindelningar som använts i arbetet. I varje geografiskt område
finns ett TL-kök med utleverans av mat för det samlade behovet hos BUF och SOC i
området. Utredningen har i alternativet även tittat på motsvarande indelningar exklusive
SOC behov. I detta alternativ skulle SOC behov tillgodoses antingen genom samarbete
med NLL eller från ett nytt kommunalt kök för kyld mat.
Lösning med flera TL-kök i motsats till en eller ett fåtal produktionsanläggningar, medför
att det alltid finns reservkapacitet i närområdet i det fall ett kök stängs för renovering eller
reparation. Det kortare transportavstånden gör att varmhållningstiderna för mat (en timme
för potatis och två timmar för övrig mat) kan innehållas.
Förslag till indelning i geografiska områden har varit på remiss i utredningsgruppen och
styrgruppen.

7

Förslag till beslut för kostproduktionslösning
Efter remiss av förordade alternativ har BUF inkommit med ett omarbetat alternativ som
tar hänsyn till parallella utredningar (avsnitt 3) och utifrån dessa genomförda förändringar,
exempelvis beslut fattade inom utredningen Framtidens skola, och den pågående
sammanslagningen av förskolans och skolans kostorganisationer.
Detta har medfört att utredningens initiala inriktning har frångåtts till förmån för fler T-kök i
mindre geografiska områden.
Styrgruppen har förordat det omarbetade alternativet vilket har resulterat i
utredningsgruppens förslag till beslut som presenteras nedan.

7.1

Kostproduktion för SOC behov
Kostproduktion föreslås ske i ett nytt kök för kyld matproduktion som byggs i anslutning till
Sunderby sjukhus. För möjlighet att påverka verksamheten och för insyn i drift och
förvaltning föreslås att investeringen görs gemensamt med NLL.
Samarbete föreslås ske i form av gemensam nämnd eller bolag. En arbetsgrupp tillsätts
för att vidare utreda formen för samverkan.
Genom föreslagen lösning erhålls följande fördelar:
•

NLL har idag särskild kompetens för specialkost och en fungerande
kostorganisation för produktion av kyld mat. SOC behöver därför inte tillskapa en
egen kostorganisation.

•

Genom samverkan erhålls kontroll och insyn med möjlighet att påverka
kostnader, kvalitet etc.

•

Inget avbrott i måltidsverksamheten under investeringsfasen då NLL fortsätter att
kontinuerligt leverera till SOC.
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•

Investeringskostnaden för ett nytt gemensamt produktionskök blir lägre för Luleå
kommun.

7.1.1 Transport och logistik
Transport- och logistiklösningar blir vid föreslagen lösning oförändrade jämfört med idag.
7.1.2 Sysselsättning
Föreslagen lösning

7.2

Kostproduktion för BUF behov
Kostproduktionen föreslås ske i enlighet med de grundtankar som finns i punktlistan
nedan. Antalet tillagningskök minskar i kommunen, ett antal kök försvinner i enlighet med
beslut i framtidens skola (omstrukturering av verksamheter) och två tillagningskök som
ligger geografiskt mycket nära ersätts med leverans från ett av köken till det andra.
I Råneå utreds möjligheten att flytta all tillagning till Råneåskolan som byggts för att klara
centralortens samlade behov, skolan, förskola och äldreomsorg. Köket kompletteras för
detta med vagnhall, blast chiller, inplastningsmaskin och etikettmaskin.
Genom föreslagen lösning erhålls följande fördelar:
• Verksamhetsnära tillagning.
• Transporter minskas genom minskat antal tillagningskök i geografisk närhet.
• Tillagningen av mat kan ske mer energieffektivt vid en högre kapacitet i
tillagningsköket.
• Befintliga investeringar och kök nyttjas
• Möjligheter till förbättrad personalplanering i kök då tillagningskök kombineras med
mottagningskök.
• Samarbetet med förskolors kök ökar
Översynens föreslagna lösning kommer att påverkas i områdena Björkskatan, Hertsön,
Centrum och Notviken där BUF avser att fortsätta utreda den framtida skolstrukturen.
I tabellerna visas vilken typ av kök verksamheten har idag (tillagningskök med leverans
TL, tillagningskök T, mottagningskök M eller serveringskök S), samt köket status eller om
det planeras att stängas eller byggas nytt med färgmarkering i enlighet med
Tabell 2. Kökets status och typ avser januari 2016. Antal portioner baseras på antalet
inskrivna elever den 1 oktober 2015

repo001.docx 2012-03-29

12 (43)
RAPPORT
SW ECO MANAGEMENT AB
ÖVERSYN KOSTPRODUKTION I LULEÅ KOMMUN

OT p:\6362\6296692_översyn_kostproduktion\000\01 uppdrag\05 avslut\161114 rapport översyn kostproduktion.docx

38

Tabell 2. Färgmarkering visar kökets status, om det planeras att stängas eller planerat nybygge.
Mycket bra skick, nyrenoverat/nybyggt
Normalt skick. Köket kan nyttjas ytterligare 5-10 år med normalt underhåll
Mycket dåligt skick. Visar omfattande renoveringsbehov.
Kök i verksamhet som stängs
Nybyggnation

7.2.1 Upptagningsområde Björkskatan
Bensbyn
Tabell 3. Förslagen lösning för kostproduktion i Bensbyn. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet
Benzeliusskolan, F-6

Nuläge

Portioner

Förslag

Kommentar

T

155

TL

Levererar mat till Bensby förskola efter renovering
Huvudmålet levereras från skolan belägen i
anslutning till förskolan. M-kök med leverans från

Bensby fsk

T

75

M

Benzeliusskolan. Leveranslösning för korta
geografiska avstånd (ex med värmevagn med
självdrift) pilottestas av BUF

Antal tillagningskök

2

230

1

Figur 3. Bensbyn, kostproduktion idag

Figur 4. Bensbyn, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
I Bensbyn kommer ett tillagningskök att läggas ned och istället fungera som
mottagningskök med leverans från den närliggande skolan. Transportlösning som
fungerar för rådande klimat pilottestas av BUF.
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Porsön
Tabell 4. Förslagen lösning för kostproduktion, Porsön. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Kommentar

Porsöskolan, F-6

T

226

TL

Leverans till Strandens fsk. efter renovering.

Uddens fsk

T

88

T

Renovering vt-19, SBF underhållsplan

Sundet fsk

T

75

T

Renoveras vt -18, SBF underhållsplan
Leverans från Porsöskolans kök.

Strandens fsk

M

47

M

Leveranslösning för korta geografiska avstånd
(ex med värmevagn med självdrift) pilottestas av
BUF

Antal tillagningskök

3

436

3

Figur 5. Porsön, kostproduktion idag

Figur 6. Porsön, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
På Porsön renoveras tre kök varav två förskolekök. Leverans till Strandens förskola
föreslås ske från Porsöskolan (efter renoveringen) istället för från Örnässkolan som idag.
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Björkskatan
Tabell 5. Förslagen lösning för kostproduktion, Björkskatan. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Björkskataskolan 7-9

T

303

T

Brisen fsk

T

84

T

Boskataskolan F-6

T

263

T

Boskatans fsk

S

84

-

Kommentar

Riskfastighet

Idag del av Boskataskolan. Verksamheten
avvecklad
Kombiskola/förskola + leverans till Vintergatans

Ormbergsskolan, F-6

T

252

TL

fsk. Om Ormbergets förskola byggs ihop med
skolan behöver kapaciteten (400 port.) i skolans
kök ses över för att klara ca 440 port.

Ormbergets fsk

T

93

T

Vintergatans fsk

T

92

M

6

1171

4

Antal tillagningskök

Figur 7. Björkskatan, kostproduktion idag

Riskfastighet
Köket föreslås bli mottagningskök från närområdet
eller byggas ihop med ex Ormbergetsskolan

Figur 8. Björkskatan, föreslagen lösning för
kostproduktion

Konsekvenser
På Björkskatan stängs ett tillagningskök då verksamheten flyttas. Tillagningsköket på
Ormbergsskolan anpassas för utleverans av mat till Vintergatans förskola.
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Örarna
Tabell 6. Förslagen lösning för kostproduktion, Örarna. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Laxens fsk

T

17

M

Kommentar
Mottagning av kyld mat från NLL då
investeringsbehov uppstår i tillagningsköket. Köket
kompletteras med uppvärmningsugn.

Antal tillagningskök

1

17

0

Figur 9. Örarna, kostproduktion idag

Figur 10. Örarna, föreslagen lösning för
kostproduktion

Konsekvenser
Laxens förskola fortsätter som tillagningskök tills renoveringsbehov uppstår. Då ställs
köket ställs om till mottagningskök.
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7.2.2 Upptagningsområde Notviken
Tuna
Tabell 7. Förslagen lösning för kostproduktion, Tuna. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Kommentar

Munkebergsskolan, F-3

M

120

M

Leverans från nytt TL-kök (Kungsfågeln)

Munkebergs fsk

T

145

T

Leverans till Munkebergs förskola belägen i
anslutning till skolan

T

45

M

Mat levereras från Munkebergs fsk. Annexet föreses
med pentry samt kyl/frys. M-kök med leverans från
Bergsskolan. Leveranslösning för korta geografiska
avstånd (ex med värmevagn med självdrift)
pilottestas av BUF

TL

959 varav
275 egna

T

Renovering av befintligt kök. Tillagning för den egna
verksamheten.

Borgmästarskolan inkl. fsk

M

174 varav
42 fsk

M

Leverans från nytt TL-kök (Kungsfågeln)

Kristallens fsk

M

59

M

Mottagning från Kungsfågeln. Moduler hyrs i 5+5 år

Framnäsvillan fsk

S

34

S

Leverans från nytt TL-kök (Kungsfågeln)

Karlsvik fsk

T

25

T

Antal tillagningskök

4

1561

3

Munkebergs fsk/annexet
(Paviljongen)

Tunaskolan/Särskola,
4-9

Figur 11. Notviken, kostproduktion idag
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Figur 12. Notviken, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
Tunaskolan som av främst trafikfarlig logistiklösning är olämpligt som TL-kök, föreslås bli
tillagningskök för den egna verksamheten. Leverans till övriga mottagningskök i området
föreslås, till dess att den framtida skolstukturen i området utretts, ske från Kungsfågeln
(avsnitt 7.3).
7.2.3 Upptagningsområde Bergnäset, Sörbyarna
Bergnäset
Tabell 8. Förslagen lösning för kostproduktion, Bergnäset. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Bergskolan/
Mandaskolan fsk, F6, 7-9

Nuläge

Portioner

Förslag

T/M

415

TL

Kommentar
Ett kök för 700 portioner från tre verksamheter
belägna i anslutning till varandra (fsk, F-6 och 79) M-kök med leverans från Bergsskolan.
M-kök med leverans från Bergsskolan.

Stenåsens fsk

T

34

M

Leveranslösning för korta geografiska avstånd
(ex med värmevagn med självdrift) pilottestas
av BUF

Bergstadens fsk

T

73

T

Hedskolan

T

173

-

Klippans fsk

T

68

-

Summa

5

763

2

Verksamheten avvecklas. Eleverna flyttar till
Bergsskolan
Verksamheten avvecklas. Barnen till
Mandaskolans fsk

repo001.docx 2012-03-29

18 (43)
RAPPORT
SW ECO MANAGEMENT AB
ÖVERSYN KOSTPRODUKTION I LULEÅ KOMMUN

OT p:\6362\6296692_översyn_kostproduktion\000\01 uppdrag\05 avslut\161114 rapport översyn kostproduktion.docx

44

Figur 13. Bergnäset, kostproduktion idag

Figur 14. Bergnäset, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
På Bergnäset avvecklas en skola samt en förskola i enlighet med beslut i Framtidens
skola. Ett T-kök i Stenåsens förskola görs om till M-kök. Totalt försvinner tre
tillagningskök i området.
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Sörbyar
Tabell 9. Förslagen lösning för kostproduktion, Sörbyarna. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

69 varav

Klöverträsk skola, F-6
inkl fsk

T

Alviksskolan, F-6

T

105

TL

Alviks fsk

T

36

M

Kommentar

T

28 fsk

Gammal maskinpark och fettavskiljare
saknas.
Fettavskiljare saknas När
renoveringsbehov uppstår renovera till
M-kök med leverans från Alviksskolan.

Ersnäs skola, 4-6

T

74

T

Ersnäs fsk

T

36

-

Antnäs fsk

T

125

T

Gamla byggnader.
Mkt dåligt skick. Föreslås att slås ihop
med Antnäs förskola.

Används inte som fsk från sommaren
Hedens fsk

M

34

M

2016. Köket nyttjas inte. Osäkert vad
som kommer att hända med
byggnaden.

Antnäs skola, F-6

T

126

T

Köksrenovering ht 2018

Måttsundsskolan, F-6

T

79

TL

Leverans till Måttsunds FSK

Måttsunds fsk

T

56

M

Mottagning från Måttsundsskola.

Avanskolan, F-6 inkl
fsk

T

Bälinge fsk

T

36

T

Antal tillagningskök

11

859

8

83 varav

T

18 fsk
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Figur 15. Sörbyar nuläge

Figur 16. Sörbyar föreslagen lösning för kostproduktion.
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Figur 17. Nuläge och förslag till lösning i Klöverträsk, Avan, Bälinge.

Konsekvenser
Tre tillagningskök försvinner i området. Leverans till mottagningsköken sker från
Måttsundsskolan och Antnässkolan. Ersnäs förskola läggs ned.
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7.2.4 Upptagningsområde Örnäset
Tabell 10. Förslagen lösning för kostproduktion, Örnäset. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

I ur och skur
(Tallrotens) fsk

T

33

-

Verksamheten avvecklas

Lövskatans fsk

T

35

-

Verksamheten avvecklas

Stubbens fsk

-

-

Verksamheten avvecklad

Skurholmens fsk

T

24

-

Verksamheten avvecklas

TM

40

T

T

46

-

Hagaskolan

Haga fsk

Kommentar

Byggs ut till 8-10 avd och inkluderar
Haga fsk. Tidigare Knöppelåsens FSK.
Byggs ihop med Hagaskolan
(Knöppelåsen)
Leverans från Furuparksskolan.

Bergets fsk

S

59

S

Leveranslösning för korta geografiska
avstånd (ex med värmevagn med
självdrift) pilottestas av BUF

Furuparksskolan, F-6

T

457

TL

Burströmska fsk

T

87

T

Åran fsk

T

71

T

Svartöstadens fsk

T

47

T

Bergsprängarens fsk

T

58

M

Svartöstans skola, F-6

S

69

-

355

T

Spirans fsk/
Tallkronanskola

Leverans till Bergets fsk

Leverans från Örnässkolan
Verksamheten avvecklad 16.06.30,
Elever till Örnässkolan
Öppnas 2017
Nybyggnation för tillagning till den

Örnässkolan, F-9

TL

egna verksamheten och

820 varav

T

346 utlev

Bergsprängarens förskola, ca 500 port
(inkl Svartöstan och Bergsprängarens
fsk)

Antal tillagningskök

12

2239

7
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Norra delen av Örnäset

Figur 18. Örnäset norra, kostproduktion idag

repo001.docx 2012-03-29

24 (43)
RAPPORT
SW ECO MANAGEMENT AB
ÖVERSYN KOSTPRODUKTION I LULEÅ KOMMUN

OT p:\6362\6296692_översyn_kostproduktion\000\01 uppdrag\05 avslut\161114 rapport översyn kostproduktion.docx

50

Figur 19. Örnäset (norra delen), föreslagen lösning för kostproduktion.

Södra Örnäset

Figur 20. Örnäset södra delen, kostproduktion idag

Figur 21. Örnäset södra delen, föreslagen lösning för
kostproduktion

Konsekvenser
Fem tillagningskök stängs ned i området. Furuparksskolan bygger ut för att leverera mat
till Bergets förskola.
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7.2.5 Upptagningsområde Hertsön
Hertsön
Tabell 11. Förslagen lösning för kostproduktion, Hertsön. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Dungens fsk

T

90

T

Hertsöskolan, 4-9

T

366

T

T

34

-

Verksamheten avvecklas då Hertsölund öppnas
(vt-18)

120

T

Nybyggnation till Vt-18

Norrgården fsk
Hertsölunds fsk

Kommentar
Renoveras ht 2016

Snömannens fsk

T

90

T

Svedjeskolan, F-3

M

225

-

Eleverna äter på Hertsöskolan

T

85

M

Leverans från Ängsskolan. M-kök med leverans
från Bergsskolan. Leveranslösning för korta
geografiska avstånd (ex med värmevagn med
självdrift) pilottestas av BUF

Ängsskolan, F-6

T

255

T

Antal tillagningskök

8

1265

5

Ängens fsk

Figur 22. Hertsöns, kostproduktion idag
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Figur 23. Hertsön, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
På Hertsön föreslås ett M-kök att stängas och eleverna istället gå och ät på Hertsöskolan.
Dungen renoveras och en ny förskola byggs till vårterminen 2018. Ängens förskola får
mat levererad från den närliggande Ängsskolan med ex värmevagn med självdrift.

7.2.6 Upptagningsområde Centrum
Centrum
Kungsfågeln har kapacitet för ca 1000 portioners utleverans till andra kök, men
logistiklösningen vid gymnasiebyn är inte optimal. Områdets framtida utveckling har ännu
inte utretts.
En ny högstadieskola för 500-700 elever i årskurserna 7-9 planeras att byggas i centrum
år 2025. Detta ligger dock utanför tidshorisonten för föreliggande utredning och har därför
inte tagits upp i förslaget nedan. Beroende på placering kommer nytt kök att byggas (om
den nya skolan förläggs i anslutning till gymnasiebyn behövs inget nytt kök).
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Tabell 12. Förslagen lösning för kostproduktion i Centrum. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag Kommentar

Kv Örnen, Gymnasium/
Residensskolan, 7-9/
Särskola

T

412

T

Staren, Gymnasium

T

1110

T

Kungsfågeln,
Gymnasium

T

980

T

Hägerns fsk

T

61

T

Antal tillagningskök

4

2563

4

TL som ersättning till Örnässkolan, 400-500
portioner (343 portioner från Örnässkolan idag).

Figur 24. Centrum, föreslagen lösning medför ingen förändring från dagsläget
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Bergviken, Östermalm och Malmudden
Tabell 13. Förslagen lösning för kostproduktion på Bergviken, Östermalm och Malmudden. Nuläge och antal
portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Solkattens fsk

T

100

T

Östra skolan, F-6

T

241

T

Montessori F-9 inkl. fsk
och Nya Läroverket
Bergviken, F-9

T

730

T

Luleå dag och natt
(Charlottendahl fsk)

T

123

T

Seminariets fsk

T

54

T

Kallkällans fsk

T

90

T

Villa Kreativa fsk

T

37

T

Montessori fsk

S

71

S

Antal tillagningskök

7

1464

7

Kommentar

Inget eget kök

Figur 25. Bergviken, Östermalm, Malmudden. Kostproduktion idag Figur 26. Bergviken, Östermalm, Malmudden, förslag på lösning
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7.2.7 Upptagningsområde Råneå
Persön, Ängesbyn, Vitå och Jämtön
Tabell 14. Förslag på lösning för kostproduktion, Persön, Ängesbyn, Vitå och Jämtön. Nuläge och antal
portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

T

203 varav
63 fsk

T

T

19

M

Köket nyttjas för tillagning till dess
renoveringsbehov uppstår. Sedan leverans av
kyld mat från NLL

T

50

TL

Leverans till Vitå förskola

T

17

M

Levereras från Vitåskolan. Leveranslösning för
korta geografiska avstånd (ex med värmevagn
med självdrift) pilottestas av BUF

Jämtögårdens fsk

T

13

T

Antal tillagningskök

5

203

4

Persöskolan inkl. Persö
fsk, FSK-6

Ängesby fsk
Vitåskolan, F-6

Vitå fsk

Kommentar

Figur 27. Vitån föreslagen lösning för kostproduktion innebär ingen förändring mot nuläget
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Figur 28. Vitån kostproduktion idag

Figur 29. Vitån föreslagen lösning för kostproduktion.

Figur 30. Jämtön, föreslagen lösning för kostproduktion innebär ingen förändring mot nuläget

Konsekvenser
Två T-kök försvinner i området och ersätts av M-kök. Ängesbyn föreslås motta kyld mat
från NLL, köket kompletteras med uppvärmningsugn. Vitå förskola får motta mat från den
intilliggande skolan.
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Råneå
Tabell 15. Förslagen lösning för kostproduktion i Råneå. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet
Råneåskolan, F-9

Renfanans fsk

Älvens fsk
Antal tillagningskök

Nuläge

Portioner

Förslag

T

358

TL

Leverans till förskolan.

T

52

M

Kan bli ett mottagningskök med leverans från
Råneåskolan

T

61

M

Kan bli ett mottagningskök med leverans från
Råneåskolan

3

471

1

Figur 12. Råneå, kostproduktion idag

Kommentar

Figur 13 Råneå, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
Centralorten Råneå föreslås bli egenförsörjande med ett TL-kök och tre M-kök (två i SOC
vård- och omsorgsboende). Köket kompletteras för att klara detta med vagnhall samt
blast chill, inplastningsmaskin och etikettmaskin för att bli TL-kök för SOC och BUF i
centralorten Råneå.
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7.2.8 Upptagningsområde Gammelstad
Gammelstad
Tabell 16. Förslagen lösning för kostproduktion i Gammelstad. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Portioner

Förslag

Stadsöskolan F-9

T

405

TL

Kyrkbyns fsk

T

55

M

Bäckhagens fsk

T

110

M

70

T

Under uppbyggnad

Ektjärns fsk

Kommentar
Leverans till Kyrkbyns förskola och
Bäckhagens förskola.
Leverans från Stadsöskolan
Leverans från Stadsöskolan. Köket renoveras
ht-16

Stadsöns fsk

T

72

-

Verksamheten avvecklas

Magnetens fsk

S

46

-

Verksamheten avvecklas

Mariebergsskolan, F-3

S

91

-

Verksamheten avvecklas

Öhemsskolan, F-3

S

119

-

Verksamheten avvecklas

Kyrkbyskolan, F-6

TM

65

-

Verksamheten avvecklas

Antal tillagningskök

5

1033

2

Figur 31. Gammelstad, nuläge
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Figur 32. Gammelstad, föreslagen lösning för kostproduktion

Konsekvenser
I området stängs tre tillagningskök ner. En ny förskola är under uppbyggnad.
Kvarvarande förskolor får leverans av mat från Stadsöskolan.

Rutvik
Tabell 17. Förslagen till lösning för kostproduktion, Rutvik. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet
Rutviksskolan, F-5
Gnistan fsk

Nuläge
T

Portioner

Förslag

333 varav

Kommentar

TL

33 fsk

Leverans från Rutviksskolan. Leveranslösning för
Gnistan, fsk

Antal tillagningskök

2

S

1

S

5

333

korta geografiska avstånd (ex med värmevagn med
självdrift) pilottestas av BUF

1
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Figur 33. Rutvik, föreslagen lösning för kostproduktion innebär ingen förändring mot nuläget.

Konsekvenser
Gnistans förskola som ligger med litet geografiskt avstånd från Rutviksskolan föreslås få
mat levererad från skolan med ex värmevagn med självdrift.
7.2.9 Upptagningsområde Sunderbyn
Tabell 18. Förslagen lösning för kostproduktion, Sunderbyn. Nuläge och antal portioner avser hösten 2015
Verksamhet

Nuläge

Porti
oner

Förslag

Kommentar

Hemängsskolan, F-6

T

300

T

Inkl Hammarens fsk

Hammarens fsk

T

92

-

Avvecklas. Delar kök med Hemängsskolan

Storskiftets fsk

T

72

T

Renovering Vt-18, SBF underhållsplan

Kläppensskolan
(fsk)

T

135

T

Kläppbackens fsk

M

54

-

Verksamheten flyttar till annan byggnad

Kråkbergsskolan, 69

-

300

-

Eleverna äter på Sunderby folkhögskola

Arealens fsk

T

36

-

Verksamheten avvecklas

Lantmätarens fsk

T

17

-

Verksamheten avvecklas

Antal tillagningskök

6

1006

3
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Figur 34. Sunderbyn, kostproduktion idag

Figur 35. Sunderbyn, föreslagen lösning för kostproduktion.

7.2.10 Transport och logistik
Den föreslagna lösningen innebär korta transporter från ett TL-kök till ett M-kök i
närområdet. Förslaget innebär att transport göras i en värmevagn med självdrift
anpassad för rådande klimat. BUF har tagit ett beslut utvärdera detta via pilotförsök.
Lösningen innebär att behovet av transporter minskar och vilket ger lägre emissioner.
De kök som även i fortsättningen, till dess att skolstrukturen i dessa områden är utredd,
är i behov av matleverans får denna från Kungsfågeln, Bergsskolan eller från
Stadsöskolan.
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7.2.11 Arbetskraftsförsörjning
Inom BUF kostorganisation pågår ett arbete för att slå samman den egna
kostorganisationen med förskolans kostorganisation. Omorganisationen ska vara klar till
1 januari 2017. I den nya måltidsorganisationen kommer sannolikt
samordningsmöjligheter att finnas för att skapa heltider som kombitjänster mellan kök i
närområdet, men då arbetet fortfarande pågår det idag inte prognostisera förändringar i
sysselsättningen med förslagen lösning.

7.3

Ersättningskök för Tunaskolan och Örnässkolan
Det finns idag två större TL-kök, på Örnässkolan och Tunaskolan, som tillagar mat såväl
till den egna verksamheten som till M-kök i skolor och förskolor. Från Örnässkolan görs
utleverans av 346 portioner per skoldag och från Tunaskolan görs utleverans av 275
portioner per skoldag.
Örnässkolan byggdes på 50-talet. Bjälklaget i källarvåningen är rostangripet och i dåligt
skick efter fuktskador. En nödlösning har därför gjorts där golvet i köket säkras underifrån
av stöttor i källarplan. Arbetsmiljön i köket är inte hållbar utifrån kökets utformning.
Logistiklösningen vid skolan innebär trafikfarlig utfart med skarp kurva på en trafikerad
väg med dålig sikt, och kan därför heller inte ses som hållbar.
Tunaskolan med tillhörande kök byggdes under 1960-talet. Köket är slitet och i stort
behov av renovering, bl a på grund av problem med avvattning som får vatten att trycka
in i källaren. Köket är beläget inom ett bostadsområde vilket gör logistiklösningen
trafikfarlig med anslutande vägar med begränsad sikt. Nybyggda närliggande
bostadsområden upplever luktproblem med matos från köket, vilket gör det olämpligt som
ett större TL-kök.
Köket kan nyttjas i sin nuvarande användning till dess att akuta renoveringsbehov
uppstår, men det bör finnas en beslutad alternativ lösning då behov av en sådan plötsligt
(med tanke på kökets skick) kan uppstå.
Köket på Kungsfågeln i gymnasiebyn har en onyttjad kapacitet om drygt 1000 portioner
och föreslås användas som alternativ för att ersätta Örnässkolan. Noteras bör att
logistiklösningen kring gymnasiebyn inte är optimal.
Även i Gammelstad och på Bergnäset finns skolkök som kan nyttjas som alternativ för
utleverans till andra kök. Stadsöskolans kök har en onyttjad kapacitet om 150 portioner,
men saknar vagnhall. Bergskolan har en onyttjad kapacitet om 185 portioner, men även
här saknas vagnhall.
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Tabell 19. Sammanfattning av vilka kök som mottar mat från TL-kök idag, och behov av ersättare för dessa

Kommentar

Förslag

Svartöstans skola (69
port.)

Skolan är stängd sedan
juni 2016. Eleverna är
förlagda till Örnäset

Skolan och är från ht 2016
stängda

Svedjeskolan (225
port.)

5 dagar per vecka

Eleverna äter på Hertsöskolan

Kyrkbyns skola (65
port.)

3 dagar per vecka. Skolan
ska enligt beslut i
Framtidens skola stängas
år 2021, eleverna flyttas
Stadsöskolan. Fram till
dess finna lev.behov kvar

Plan för alternativ
leveranslösning krävs fram till år
2021

Strandens förskola
(47 port.)

Porsöskolans kök är
beläget på samma
skolgård. Leverans
därifrån med lämplig
transportlösning.

Leverans kan ske från
Porsöskolan då pågående
renoveringsarbete är klart

Haga skola
(40 port.)

Ombyggnad till T-kök år
2020.

Leverans från Haga förskola om
kapacitet finns eller från
Furuparksskolan till dess att
utbyggnad är klar

Örnässkolan

Tunaskolan
Borgmästarskolan inkl
förskola
(174 port. varav 42 fsk)

Plan för alternativ
leveranslösning krävs fram till
utredning av framtida
skolstruktur i området gjorts (år
2018)

Munkebergs skola
(120 port.)

Plan för alternativ
leveranslösning krävs fram till
utredning av framtida
skolstruktur i området gjorts (år
2018)

Öhemsskolan
(119 port.)

Stadsön ny F-6 2021.
Fram till dess finna
lev.behov kvar

Plan för alternativ
leveranslösning krävs fram till år
2021 då TL-kök på
Stadsöskolan är färdigbyggt
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Mariebergsskolan
(91 port.)

Stadsön ny F-6 2021.
Fram till dess finna
lev.behov kvar

Plan för alternativ
leveranslösning krävs fram till år
2021 då TL-kök på
Stadsöskolan är färdigbyggt

Magnetens förskola
(46 port.)

Läggs ned. Barnen flyttas
till nya förskolan på
Ektjärn

Köket stängs

Kristallens förskola
(59 port.)

Ny förskola byggs

Tillagningskök i den nybyggda
förskolan

Kläppbackens förskola
(54 port.)

Förskolan stängs och
eleverna flyttas till
nuvarande Kläppenskolan
där tillagningskök finns

Plan för alternativ
leveranslösning krävs fram till år
2018 då förskolan flyttar in i
Kläppenskolan där
tillagningskök finns
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7.4

Förslag till genomförandeplan
I samband med att SBF beslutar att kök ska renoveras kommer föreslagna lösningar
successivt införs. Kök som i statusinventeringen fått en röd status (bemöts vara i dåligt
skick) bör prioriteras. På detta sätt kan redan genomförda investeringar tillvaratas.
Tabell 20. Tidsplan för föreslagen lösning för kostproduktion

Verksamhet

16 17 18 19 20
21 22 23
Akti v h v h v h v h v h v h v h v h
vitet t t t t t t t t t t t t t t t t

Björksgatan
Bensbyn

Benzeliusskolan
Bensby förskola

Porsön

Porsöskolan

Björkskatan

Ormbergsskolan
Boskatans
förskola
Ormbergets
förskola
Vintergatans
förskola

Örarna

Laxens förskola

T→T
L
T→
M
T→T
L
T→T
L
M→
T→
T→
M
T→
M

Notviken
Tuna

Munkebergs
fsk/annexet
Tunaskolan/Särs
kola,

T→S
TL→
T

Bergnäset/Sörbyar
Bergnäset

Bergskolan/
Mandaskolan fsk,
F-6, 7-9
Stenåsens fsk
Hedskolan
Klippans fsk
Antnässkolan

T→T
T→
M
T→ T→ T→T
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Verksamhet

16 17 18 19 20
21 22 23
Akti v h v h v h v h v h v h v ht v h
vitet t t t t t t t t t t t t t
t t

Örnäset
I ur och skur
(Tallrotens) fsk
Lövsgatans fsk

T→ T→ Stubbens fsk
T→ Skurholmens fsk
T→ Haga fsk
T→ Hagaskolan
T→T
Furuparksskolan, T→T
F-6
L
T→
Bergsprängarens
fsk
M
Svartöstadens
skola,
Spirans fsk/
Tallkronanskola

S→ -

- →T
TL→
Örnässkolan, F-9
T
Hertsön
Hertsölund

- →T

Centrum
Bergviken,
Östermalm och
Malmudden

Montessori F-9
inkl. fsk och Nya
Läroverket
Bergviken, F-9
Montessori fsk
Vitå fsk

TL→
T
S→ T→
M
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Verksamhet

16 17 18 19 20 21 22 23
Aktivitet v h v h v h v h v h v h v h v h
t t t t t t t t t t t t t t t t

Råneå
Råneåskolan, F9
Renfanans fsk

T→TL
T→M
T→M

Älvens fsk

Gammel
stad
Stadsöskolan F9
Kyrkbyns fsk
Bäckhagens fsk
Ektjärns fsk
Stadsöns fsk
Magnetens fsk
Mariebergsskola
n, F-3
Öhemsskolan, F3
Kyrkbynskolan,
F-6

T→ TL
T→ M
T→ M
-→T
T→ S→S→S→T→ -

Sunderbyn
Hemängsskolan,
F-6
Hammarens fsk
Kläppbackens
fsk
Arealens fsk
Lantmätarens fsk

T→ T
T→ M→ T→ T→-
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Tidsaxeln nedan illustrerar genomförandeplanen som presenteras i Tabell 20.
Kostnaderna (nulägeskostnaden, indexuppräkning kommer att ske) över perioden. SOC
kök är inte inräknade i diagrammet nedan.

Investeringskostnader
250

Miljoner kronor

200

150

100

50

0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

År
Figur 36. Investeringskostnader. Beräkningar av SBF utifrån schablonvärden.

8

Förslag till fortsatt arbete
I uppdraget framgår att en totalekonomisk investeringskalkyl avseende investeringsbehov
och driftkostnader ska tas fram. Investeringskostnader, beräknade av SBF utifrån
schablonvärden, har presenterats i denna rapport. Driftkostnader beräknas av SBF efter
beslut om föreslagen lösning för kostproduktion.
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Gällivare
Folkmängd 18 193. Täthet: 1,16
Kostchef Gerd Gustafsson
Telefon (direkt) - 0970-189 14

Lösning för måltidsproduktion
I Gällivare kommun levererar det delägda bolaget Matlaget AB kosten till sjukhuset,
hemmaboende pensionärer, äldreboenden, förskolor och skolor (undantaget vissa
kompletterande livsmedel). Matlaget AB ägs till 60 % av Gällivare kommun och till 40 % av
Norrbottens läns landsting.
Matlaget AB bildades 1994 och producerade från början varm mat. Socialförvaltningen lagade
mat i tillagningskök på äldreboendena, ett fåtal tog emot varm mat från Matlaget.
De sista två produktionsköken stängdes år 2004 sedan ett nytt produktionskök för kommunens
och NLL samlade behov byggts i sjukhuset.
Produktionsköket använder ett så kallat kyldmatsystem där varmrätterna kyls ned direkt efter
tillagning (Cook & Chill), för att sedan distribueras ut till kunderna. Bikomponenter och frukost,
även pasta, potatis och ris görs i mottagningsköken. Kyld mat valdes för att klara kraven för
varmhållningstider.
Vissa äldreboenden tillreder själva alla bikomponenter som exempelvis potatis, ris, sallad och
dryck medan flertalet boenden får kompletta måltider levererade från Matlaget. Bröd och dryck
tillhandahålls av samtliga boenden.

Organisation
Kostchefen är anställd vid kostenheten inom Barn- Utbildnings och Kulturnämnden, och
fungerar som konsult gällande kostfrågor även inom socialnämndens verksamheter. Ingen
interndebitering sker.
Kombinationstjänster ligger direkt under kostchefen, även om budgeten ligger på Service- och
Tekniknämnden. Under sommaren då det är lugnare, och det inte behövs lika många händer i
köken går största delen av bemanningen över till lokalvården för sommarens storstädning

Volym
Socialförvaltning: 600-700 portioner x 2 per dag
Skola: 1 000 portioner per dag
Förskola: 500 portioner per dag
Totalt ca 3 000 portioner per dag
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Bemanning
För att slippa ha deltidstjänster på de små förskolorna finns kombinationstjänster där kök och
lokalvård kombineras. På större skolor behövs mycket resurser vid servering och efterarbete,
och även vid dessa finns kombinationstjänster.
Lösningen har resulterat i fler heltidstjänster i köket, det finns inte många deltidstjänster kvar.
Arbetstiden innebär kontorstid måndag-fredag. I slutet av veckan får äldreboenden kyld mat för
helgen. Stora kylar köptes in till samtliga avdelningar när de byggdes om från tillagnings- till
mottagningskök.

Fastighet
NLL äger lokalerna vid sjukhuset och Matlaget hyr av dem.
Vid övergången till Matlaget 2004 klarade de flesta befintliga mottagnings- och tillagningskök
kraven för verksamhetsnära slutberedning och lämnades intakta.

Transporter
Transporter upphandlas externt. Matleverans görs tre gånger per vecka (måndag, onsdag och
torsdag).

Erfarenheter
Kommunen är nöjd med lösningen.


Kostchefen har uppfattningen att de flesta som har en kombinationstjänst är nöjda,
men det är två fysiskt tunga yrken som båda utförs vid arbetstoppar med högt tempo.
Lokalvården på morgonen sker under tidspress för att hinna med städningen innan
eleverna kommer, och kökstjänsten sker under lunchservering och disk där tempot är
högt. Dagen avslutas med lokalvård för att städa resterande utrymmen. Annan
delsysselsättning än lokalvård hade därför varit mer lämplig för kombinationstjänsterna.



Fram till 1996 paketerades kyld mat i plastpåsar som värmdes i vattenbad vid
mottagningsköket vid till skolor och förskolor. Detta gav maten dålig smak och sämre
kvalitet. Tidigare elever som ätit ”påsmaten”, är idag föräldrar till skolbarn och har sina
föräldrar vid äldrevården, var eftersom de förknippade kyld mat med detta arbetssätt,
initialt mycket upprörda och det har varit mycket diskussioner. Med tiden har gästerna
sett att kvaliteten på maten idag är bättre och diskussionerna har lagt sig.



1 januari 2004 gjordes gemensam övergång till den nya kostlösningen där samtliga
verksamheter gick över till kyld mat. Den tvära övergången resulterade i kaos,
omställning borde ha gjorts successivt.
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Piteå
Folkmängd: 41 542 Täthet 13,46
Kostchef Maria Stoltz

Lösning för måltidsproduktion
Sedan år 2010 levererar Måltidsservice mat till förskolor, skolor, äldreboenden och
omsorgsboenden
2006 togs beslut om att spara 8 miljoner på verksamheten (personal) och 8 miljoner på inköp.
Kraven medförde stora förändringar på personalstyrkan.
Inköpskravet har man löst genom att man kortare avtalstider (18+12+12 månader). Eftersom
livsmedelspriserna är svåra att förutse är detta upplägg ekonomiskt fördelaktigt.
Fyra befintliga skolkök byggdes ut för att klara produktionen till kommunens samlade behov
(mottagningskök). Större kök har (genom att ett antal mindre kök stängdes) medfört besparingar
på personalsidan.

Organisation
Matservice ligger under Fastighets- och servicenämnden.

Volym
Produktionen uppgår till 10-12 000 portioner per dag.
60 kök (produktions- och mottagningskök)
De fyra produktionsköken tillverkar både kyld och varm mat. Varm serveringsklar mat levereras
till äldreboenden.

Bemanning
Åtgärden har medfört besparingar på 30 årsanställningar och kommunen kan erbjuda 15 % fler
heltider (ännu inte till alla även om det är målet). Heltiderna är nu uppe i ca.70 %. Delar av detta
är kombinationstjänster som krävs för att uppnå heltidstjänster till alla som önskar.
Besparingarna kommer av att mindre kök stängts ner och att resterande bemannats med
nyckeltal.

Fastighet
Inför ändringarna av måltidsproduktionen gjordes en inventering av investeringsbehovet som
var mycket stort då underhållet lagts på is i väntan på utredningens resultat.
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Tillsammans med landstinget undersöktes möjligheten att göra kostproduktionen i landstingets
regi genom att investera i deras lokaler med kommunen som hyresgäst. Detta visade sig inte
genomförbart då hyreskostnaden skulle bli för hög.
Istället undersöktes möjligheten att nyttja kök i äldreboenden eftersom då dessa redan var
anpassade för specialiserad kost och med produktion över hela dagen (alla måltider). Förslaget
föll då det inte fanns möjlighet till utbyggnad av dessa kök.
70 miljoner kronor satsades istället på att bygga ut fyra befintliga skolkök för att klara behovet
förskolor, skolor, äldreboenden och omsorgsboenden. Lokaler i skolorna togs i anspråk och
utbyggnationer gjordes.
Kommunen äger samtliga produktionskök och nästa alla andra lokaler. Undantaget några
förskolor som ägs av landstinget och hyrs av kommunen.

Transport
Transporter har upphandlats av ett kommunalt bolag.

Erfarenheter
Kostchefen är nöjd med lösningen som fungerar bra. Dessa synpunkter kan lyftas fram:


Kostchefen ser en klar fördel med att Matservice placerades med en oberoende
organisatorisk tillhörighet för att undvika vi- och dom-tänk



Förändringsarbetet var en tung process att genomföra då trenden i andra kommuner är
att gå mot decentralisering. Detta hade dock aldrig Piteå klarat med de besparingskrav
som lagts.



Lösningen skulle kunna vässas ytterligare genom att uteslutande producera kyld mat,
kvaliteten skulle då kunna bli mycket bättre. Varm mat är dock fortfarande ett krav från
äldreomsorgen.



Det upplevs som besvärligt med leveranser av både varm och kyld mat. Kylda
transporter kan göras på kvällen och behöver inte göras varje dag, det räcker med tre
leveranser i veckan. Kylda bilar har enbart kyla i sina transportutrymmen. Transport av
varm mat kräver direktleveranser i andra bilar och måste köras ut vid ett exakt
klockslag.
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Sundsvall
Folkmängd: 97 572 Täthet 30,59
Avdelningschef Sundsvalls Mat & Måltider Anna-Sofia Kulluvaara

Lösning för måltidsproduktion
Centralkök har i princip alltid, eller i alla fall mycket länge, funnits i Sundsvall. Förändringen till
centralkök är historia från 80-talet, obekräftade uppgifter säger att det då gjordes en utredning
som ledde till att ett stort, privat drivet centralkök ersattes av några större centralkök i kommunal
regi. I slutet av 90-talet minskade man antalet tillagningskök.
Idag ansvarar Sundsvalls Mat & Måltider för måltidsproduktion till kommunens verksamheter. I
huvudsak tillagas mat till skola och socialförvaltning.
Tio produktionskök av olika storlek tillagar mat och tillhandahåller specialkoster utifrån
matgästens behov. Maten som produceras och levereras är framför allt kyld, men till viss det
även varm. Huvudsakligen lagas rätterna (huvudkomponenten) helt färdigt, kyls och skickas ut
till mottagningskök. Ris, pasta och potatis tillagas på mottagningsstället.
Varm eller kyld mat avgörs av avstånd (ibland mkt korta avstånd) och av mottagningskökens
förmåga (utrymme eller andra skäl). Ett mindre antal kök är för små för att ta emot något annat
än serveringsklar varm mat.
Till äldreboenden vill Sundsvalls Mat & Måltider leverera kyld mat, men fortfarande finns ett
antal mottagare dit varm mats levereras. Det kan handla om lokalers storlek eller att ansvariga
från boendet tycker det är enklare med varm mat. Lösningarna är många och varianter likaså då
Sundsvalls Mat & Måltider arbetar mycket kundfokuserat.
Det finns ett politiskt mål om att mat ska tillagas så nära konsumenten som möjligt, då man sett
att detta ger bättre kvalitet på maten och att barnen äter bättre. Just nu inväntas en utredning
kring det politiska målet.

Organisation
Kostproduktionen är uppdelad i två organisationer som leder kostfrågan, och måltidsservicen är
en köp och sälj-tjänst. Sundsvalls Mat & Måltider (kostproduktion för skolor och äldreomsorg)
tillhör Service- och teknikförvaltningen,
Nästan alla förskolor har egna tillagningskök, som samtliga hör hemma i Barn- och
utbildningsförvaltningen, d.v.s. under rektorerna. Där ligger också de flesta skolors
mottagningskök organiserade. Äldreboenden har mer form av avdelningar där man tar emot
måltiderna.
Till stöd för tillagningskökens kockar och rektorer finns en dietist/kostkonsulent.
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Volym
15 000 portioner per dag, varav närmare 13 000 till skolan och 2 000 portioner till
äldreomsorgen.

Bemanning
Hos Sundsvalls Mat och Måltider erbjuds alla anställda heltidstjänster.

Fastighet
Kommunen äger samtliga fastigheter.

Transport
Transporter upphandlas externt.

Erfarenheter


Avdelningschefen kan se att det skulle finnas fördelar med en gemensam organisation.
Fokus ligger på slutgästen och det blir ibland svårigheter att jobba över organisatoriska
gränser med olika nämnder och ekonomi.



Sundsvalls mat och måltider har mycket liten insyn i förskolornas kostproduktion som
sker i egna tillagningskök som ligger under annan förvaltning.



Det finns en uppfattning om att större produktioner blir sämre kvalitet och ger något av
en industrikänsla. Man tappar även mötet mellan gäst och kock som är viktigt för
matupplevelsen. Många bär t ex med sig i vuxen ålder barndomsminnen från ”maten
under skoltiden.



Avdelningschefen förordar verksamhetsnära slutberedning, där rätter som t ex
lasagne/fiskgratäng/gratäng monteras i produktionsköket och sluttillagas på plats. Då
fångar man fördelar med stora kök, samtidigt som man får den lokalproducerade
känslan.



Det krävs specialkunskap för att kunna laga mat av hög kvalitet i våra typer av kök
(storkök), det är komplext och kräver en hel del av kocken. Det kan bli en risk vid
rekrytering vid brist på kvalificerade kockar. Med flera mindre kök vara svårt att vara
svårt att hålla en jämn kvalitet och hög kompetens i köken. Rekrytering sker i
konkurrens med restaurangbranschen vilket är en utmaning lönemässig, samtidigt som
arbetstider är en fördel. Läget är bättre idag än tidigare, men det är en kamp att höja
statusen för offentliga köksarbeten.



Stora produktioner är en mindre bra lösning, det finns många fördelar med att tillaga
maten nära gästen. Sundsvalls lösning för måltidsverksamheten är utifrån deras
situation för att uppnå politisk önskan att tillaga mat nära gästen och då tycker jag att i
vissa fall är slutfinish på plats en lämplig lösning och kanske enda lösningen för att klara
förändringen ekonomiskt i nuläget.
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Umeå
Folkmängd: 119 732. Täthet 51,67
Måltidschef Ulla Dellkrans
Nominerad till White guide senior 2015 Årets Seniormåltid

Lösning för måltidsproduktion
Måltidsservice verksamhet startade 2002 då alla kök och skolrestauranger inom grundskolan
och gymnasiet samordnades till en gemensam organisation med en egen chef för
verksamheten. Före 2002 låg ansvaret för köken under rektorer och förskolechefer.
Måltidsservice tillhör numera tillväxt- och välfärdsområde Samhällsbyggnad
Verksamheten har utökats genom att man under 2011 tagit över ansvaret för de två
kvarvarande restaurangerna inom äldreomsorgen och för måltidsverksamheten inom förskolan.
Måltidsservice tillgodoser idag ca en tredjedel av socialtjänstens behov, två tredjedelar köps in
från extern leverantör.
Sedan januari 2013 ingår även kommundelarnas (Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors)
måltidsverksamhet.
Inom Måltidsservice finns 114 kök, varav


59 är tillagningskök som sköter inköp, matlagning och servering i den egna skolan eller
förskolan



11 är produktionsenheter som levererar kyld eller varm mat till



44 mottagningskök där man endast tillagar enklare rätter, sallader, potatis och
grönsaker med mera.

Mottagningskök för kyld mat behöver vara väl utrustade med kokgryta, ugnar etc. Skillnaden
med avseende på utrustning är således ganska liten mellan tillagningskök och mottagningskök
för kyld mat. För att förbättra kvalitén, skapa fler heltider och minska transporterna har några
mottagningskök därför gjorts om till tillagningskök. De olika kökens utrustning och bemanning
har avgjort vilka som ska ta emot färdig mat och vilka som själva kan laga maten. I
kommundelarna finns tillagningskök även inom äldreomsorgen.

Organisation
Hela Måltidsservice (planering och produktion) tillhör tillväxt- och välfärdsområde
Samhällsbyggnad.
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Volym
Sammanlagt tillagas cirka 23 000 portioner per dag. I förskolan serveras även frukost och
mellanmål och på en del skolor görs mellanmål till fritidshemmen.
De 11 produktionsenheterna tillagar per enhet 1 500 – 3 000 portioner per dag. Två av de större
köken levererar även kyld mat.

Bemanning
Totalt har Måltidsservice idag 298 medarbetare, varav 258 kvinnor och 40 män.
I samband med att kommundelarna tillkom gjordes en förändring av organisationen och
indelningen av ansvarsområden för cheferna. Måltidschefen är ansvarig för verksamheten, och
direkt underställd denne finns en stab med olika kompetenser, som stöd för verksamheten inom
områdena administration, inre och yttre kvalitetsarbete, planering och utveckling av
matproduktion.
Verksamheten, som indelas i tre geografiska områden (Syd, Öst/Väst och Norr) med 3-4
enhetschefer inom varje område, har sammanlagt 11 enhetschefer. Varje enhetschef har i
genomsnitt cirka 25 medarbetare, fördelade på mellan sex och sexton arbetsställen, varav 33
finns i 15 av kommunens byar eller kommundelar.
Enhetscheferna inom varje område bildar ett ledarlag, som har ledingsträffar områdesvis. En
chef från varje ledarlag och måltidsutvecklarna för inre och yttre kvalitet ingår i måltidschefens
ledningsgrupp. Uppdraget att vara representant i ledningsgruppen innehas under ett år och
cirkulerar inom varje ledarlag. Denna organisation för ledningsarbetet genomfördes under 2013
inför övertagandet av kommundelarnas måltidsverksamhet
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Figur 1. Organisationsschema Måltidsservice Umeå kommun

I köken finns två yrkeskategorier, ekonomibiträden och kockar. En del av dem har ett utökat
ansvar för inköp, planering och administration i tillagnings- eller mottagningskök och har titeln
restaurangföreståndare. Köken beställer varor via ett beställningssystem. Upphandlingsbyrå är
ansvarig för att teckna avtal. Vid ny upphandling deltar Måltidsservice i arbetet. Umeå kommun
är på gång att införa ett nytt beställningssystem för att bl.a. minska inköp utanför avtal.
I produktionsköken har driftkockarna dessa uppgifter
De arbetsuppgifter som utförs inom Måltidsservice är i huvudsak


Planering, beredning och tillagning av mat till skolor, förskolor och äldreomsorg



Distribution av mat till mottagningskök



Beställningar och varumottagning



Disk, tvätt, städning och avfallshantering

Arbetets upplägg varierar mellan olika arbetsställen, och fördelningen av arbetsuppgifter mellan
ekonomibiträde och kock varierar också beroende på i vilken typ av kök man arbetar. I
tillagningskök och produktionskök är ekonomibiträdenas huvuduppgifter att göra sallader och
andra tillbehör till maten och sköta disk, i tillagningskök ingår även servering i skolrestaurangen.
De kan också, utifrån behov och intresse, delta i tillagningen av mat och det finns möjlighet att
på detta sätt utveckla sin kompetens för att kunna arbeta som kock.
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Kockarnas huvuduppgifter är att göra beställningar, planera och tillaga maten. Några kockar har
ansvar för tillagning av specialkost, vilket kräver särskild kompetens. I de mindre
tillagningsköken sköter ordinarie kock även specialkost om de har den kompetens som behövs.
En viktig uppgift är också att se till att man följer reglerna för livsmedelshygien. Några kockar
ingår i en utvecklingsgrupp där man, tillsammans med måltidsplaneraren, försöker hitta nya
recept. Sedan testas de nya maträtterna på några ställen för att se om de kan tas med på
matsedeln.
I mottagningskök serveras den mat som levererats men där sker även viss tillagning, som att
koka potatis, ris, grönsaker med mera. En del enklare rätter som finns på matsedeln kan också
tillagas i mottagningsköken.
Disk, tvätt, städning och uppackning av varor ingår i olika omfattning för båda yrkesgrupperna. I
de mindre förskoleköken finns endast en kock, som då sköter alla arbetsuppgifterna. Inom
äldreomsorgens restauranger sker även viss försäljning av mat och kaffe till externa gäster.
I arbetet inom Måltidsservice ingår uppgifter där man får användning för sina kunskaper och
erfarenheter, men även rutinuppgifter som är fysiskt belastande. Det är tydligt vad som ingår i
arbetet och det finns en tydlig fördelning av arbetsuppgifter men man är beroende av varandras
arbetsinsatser för att allt ska fungera. Det finns möjligheter att i viss utsträckning styra det egna
arbetet och påverka hur och när olika arbetsuppgifter ska utföras, även om möjligheterna
begränsas av tidsramar. Möjligheterna att påverka i mer övergripande frågor är begränsade,
delvis beroende på att man har få tillfällen till möten där man kan ta upp gemensamma frågor,
men det pågår insatser för att kunna förbättra delaktigheten.

Fastighet
Inom Måltidsservice finns 114 kök, och med några få undantag äger Umeå kommun
fastigheterna. Undantagen är:


Midgårdsskolan som saknar kök och matsal. Eleverna äter lunch på Umestans
restaurang som drivs av Compass Group. Där serveras också lunch till friskolor,
polisskolan och konferenser m.fl.



Kasamark, en liten by, där tjänsten köps in av ett mindre företag eftersom Umeå
kommun inte äger lokalerna (ägs av bygdegårdsföreningen).

Transport
Tjänst som upphandlas externt. Med distribution av kyld mat görs besparingar genom ett
minskat antal transporter då matleverans inte måste göras varje dag.

Erfarenheter
Kommunen är nöjd med vald lösning. Erfarenheter som lyfts fram är:


Det har tagit tid att samordna flera verksamheter med redan befintliga kulturer till att en
gemensam kultur. De två tidigare kostcheferna från kommundelarna är nu
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måltidsutvecklare. Men genom omorganisationen har gamla strukturer luckrats upp,
vilket är positivt.


Bemanningssituation och ekonomi är svårast att få till vid ca 10 små förskolor med 1-2
avdelningar. Bemanningen i köken blir kostsam, från Måltidsservice ser man det som
en bättre lösning att pedagogerna skulle sköta tillagning av frukost och mellanmål, att
pedagogerna även ansvarar för servering av levererad lunch och för disk. Men
pedagogerna ser inte att det ingår i deras arbetsuppgifter, likaså ser dom inte att tid
finns för att utföra jobbet.



En hel del förändringar har skett sedan Måltidsservice blev en egen verksamhet. Man
har satsat på kompetensutveckling och arbetat för att verksamheten ska vara en
professionell restaurangverksamhet, som erbjuder bra service och god kvalitet på den
mat som serveras.

Gävle
Folkmängd: 98 541 Täthet 61,06
Kostkontroller Ann-Charlotte Berglin

Lösning för kostverksamhet
Kostverksamheten i Gävle kommun har sedan 2004 upphandlats av en extern leverantör
(nuvarande Sodexo).
Entreprenören tillagar och levererar kyld mat i ett stort produktionskök och levererar till
mottagningskök med Sodexopersonal (2 äldreboenden, samtliga grundskolor och
gymnasieskolor och sedan 2015 även förskolor med mottagningskök). I fyra skolor finns
dessutom tillagningskök bemannade av Sodexo.
På alla äldreboenden (med undantag av de två ovan nämnda) värmer och serverar den egna
personalen mat som levereras från Sodexos produktionskök.
31 förskolor har egna tillagningskök med kommunalt anställd personal.

Organisation
Med undantag av några avdelningar vid äldreboenden där egen personal värmer maten, är all
personal vid mottagningsköken (även förskola sedan 2015) anställda av entreprenören.
Personal vid de kommunala tillagningsköken på skolans och förskola hör till
Utbildningsförvaltningen.
På omvårdnad finns en kommunanställd dietist som hjälper till med kostfrågor inom
äldreomsorgen.
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Volym
Ca 16 000 portioner per dag tillagas i det stora produktionsköket.
I de kommunala förskoleköken tillagas ca 2 500 portioner per dag.

Bemanning
I den kommunala organisationen arbetar 31 stycken kockar som är direkt underställda
förskolechefen. I förskolor med tre (60-70 barn) till fem avdelningar (100- 120 barn) erbjuds
heltider. I två mindre enheter med endast två avdelningar åstadkoms heltider med
kombinationstjänster (lokalvård).

Fastigheter
Vid kommunens stora produktionskök (TL-kök) fanns 2004 stora investeringsbehov. Vid
upphandlingen av kostentreprenör såldes därför köket till entreprenören.
Kommunen äger alla fastigheter (kök) och de upplåts kostnadsfritt till entreprenören.

Transport
Transporter sköts av samma entreprenör som sköter måltidsproduktionen.

Erfarenheter


Överlag fungerar kostverksamheten bra.



Eftersom nuvarande entreprenör äger det stora tillagningskök är det svårt att
konkurrensutsätta upphandlingen. Vid en lösning med extern entreprenör bör
fastigheterna behållas i kommunal regi för att möjliggöra konkurrens vid upphandling



Man har i nya avtal med entreprenören högre ställda krav på matlagning från grunden
och mindre halvfabrikaten. Detta har resulterat i sämre kundnöjdhet då barnen ofta är
vana vid smaken av halvfabrikat, ett problem som de flesta av de kommuner som valt
denna inriktning tampas med.



Övergången av personal från kommun till entreprenör gick lättare vid skola och
äldreomsorg (endast två kök) än vid förskola. I förskolan arbetar kökspersonalen
närmare övrig personal och verksamheten, och har varit behjälplig med t.ex.
kaffekokning – vilket ligger utanför entreprenörens uppdrag.



Man upplever det inte som något problem att rekrytera utbildade kockar till de
kommunala tillagningsköken, tvärt om har man många sökande per plats.



Däremot har man stora problem med vikarieanskaffning, och man noterar en högre
sjukfrånvaro i mottagningsköken. De timanställda vikarierna skriver även upp sig för
Sodexo vilket gör att de ibland inte finns tillgängliga när vikarie behövs. I vissa fall då
man fått hyra in vikarie från Sodexo, har någon från den egna vikariepoolen dykt upp.
En möjlig lösning på problemet hade kunna vara en pooltjänst, men den finns inte idag.
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När en ny kock anställs tilldelas denne en fadder att kunna vända sig till eftersom de
inte har någon egen organisation. Kockarna har dessutom på frivilligbasis nätverk
utanför arbetstid vilket upplevs som mycket positivt och som en mer givande version av
en APT ordnad av en förskolechef om ibland inte har den rätta kompetensen.

Skellefteå
Folkmängd: 72 136. Täthet: 10,61
Kostchef måltid Jeanette Stridsman

Lösning för måltidsproduktion
Måltidsavdelningen som svarar för mat till grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen har
90 kök. Sedan 1,5 år ingår även förskolor med fler än två avdelningar, och övertagande av även
mindre förskolor pågår. I organisationen finns en avdelningschef, tre kostchefer och 8
enhetschefer med 25-30 medarbetare per enhetschef.
Förskola
På förskolorna ska tillagningskök prioriteras så långt det är möjligt, vilket innebär att dagens
samtliga måltider tillagas i eget kök. Det pågår en växling i kommunen mot nya och större
förskolor (nyligen har en förskola om 11 avdelningar öppnats), och samtliga små
kostnadsdrivande förskolor med en avdelning stängs. De nybyggda förskolorna placeras i
anslutning till grundskola och/eller äldreomsorg vilket möjliggör större kök som kan försörja även
dessa.
På ett antal förskolor tillagas tillbehör som sallad, potatis, ris och pasta medan huvudrätten
levereras från närliggande skolkök.
Skola
Ett stort produktionskök, Jörnköket, levererar mat till majoriteten av skolorna – 10 000 portioner
per dag till 33 skolor. Fyra skolor har egna tillagningskök.
Från Jörnköket kommer en kyld huvudrätt till respektive skola. Maträtten blandas, kryddas och
tillagas i skolrestaurangen (mottagningskök), vilket ger att maten som serveras är nytillagad och
ger köket möjlighet att möta gästernas önskemål. På skolrestaurangen tillagas dessutom
potatis, ris och pasta samt salladsbuffé och dressingar. Omställning pågår för att
mottagningsköken ska göra mer och mer av tillagningen.
Växling från mottagningskök till tillagningskök sker då man ser kvalitetsvinst av att tillagningen
sker närmare gästen. Målet är att allt ska tillagas från grunden, och uppföljning av detta arbete
sker genom mätningar.
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Transporterna från det stora tillagningsköket i Jörn som ligger 7 mil från Skellefteå inåt landet
har dessutom fått mycket kritik genom åren, verksamhetsnära tillagning minskar behovet av
transporter.
Produktionsköket i Jörn ger många arbetstillfällen på orten vilket finns som ett argument mot
växlingen. Lösningen med ett stort produktionskök gör det möjligt att kvalitetssäkra råvarorna
och laga maten från grunden, och därmed undvika onödiga tillsatser.
Inom äldreomsorgen finns åtta tillagningskök och ett kök som kommunen tagit över med
personal från landstinget.
Restaurangerna på äldreomsorgen har tillagningskök som serverar mat till pensionärer på
äldreboenden och hemmaboende via hemtjänsten. Kall mat levereras till kommunens
hemmaboende äldre som har bistånd på mat. Omsorgspersonal ansvarar även för att servera
frukost och mellanmål
I Bureå ska för ytterområdena ett större tillagningskök byggas i anslutning till en ny förskola,
skola och tillagning till äldreomsorgen. Köket som ska vara klart år 2017 ska tillaga 1 200
portioner till lunch och till middag.
Restaurang
I organisationen finns även två personalrestauranger och fyra restauranger för bl a pensionärer

Organisation
Måltiden (inkl. kökspersonal) hör till Förvaltningen för support och lokaler som är kommunens
interna servicecenter.
Till samma förvaltning hör även fastighet, IT, lokalvård, inköp och kundtjänst.

Volym
3 500 portioner - Restaurangerna på äldreomsorgen som serverar mat till pensionärer på
äldreboenden och hemmaboende
13 000 portioner per dag för förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, varav
10 000 portioner tillagas i Jörnköket

Bemanning
Samtliga som lagar mat i Måltidens regi ska vara kockar. Då ett kök ”införlivas” i Måltiden tar
enhetschefen tillsammans med sin personal fram kompetensprofiler utifrån vilken kompetens de
har– kock eller restaurangbiträde. Utifrån genomgången kan de omkodas till någon av
profilerna.

Fastigheter
Måltiden är hyresgäst i köken som ägs av Skellefteå kommun genom antingen
fastighetskontoret eller Skebo (kommunkoncernen).
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Transport
Miljöpåverkan minimeras genom planering av leveranser och samtransporter. Vid planering av
nya kök och upphandling av livsmedel ska hänsyn tas till miljöpåverkan via transport samt val
och hantering av råvaror. Miljökrav vid upphandling gäller ex. Euroklass på fordonen
(standardkrav).
Jörnköket har egen lastbil med tre chaufförer. Resten av transporterna ligger på Solkraft (typ
Samhall).
Just nu görs en översyn av transporter och livsmedel.

Erfarenheter


Erfarenheter från benchmarking där Skellefteå kommun deltar med andra kommuner
från hela landet, visar att det finns en trend mot tillagning nära gästen. Motivet är den
förbättrade kvaliteten.



De initiala kostnaderna är högre när man växlar om och bygger nytt, men då de
nybyggda större tillagningsköken försörjer flera verksamheter (blandkök) minskar
istället kostnader för hyra, transporter och bemanning.



Nedstängningar av mindre förskolor har genomförts utan några större protester då
växlingen innebär nya lokaler och eget tillagningskök.

Växjö kommun
Folkmängd: 87 300 Täthet: 52,42
Verksamhetschef Annica Thor

Lösning för måltidsproduktion
Växjö kommun har fr.o.m. 2015 en kommungemensam måltidsorganisation med samlat ansvar
för måltider inom förskola, skola och omsorg. Beslutet om gemensam organisation har föregåtts
av en utredning från en extern konsult som visat att omorganisationen ska medföra likvärdig
kvalitet, bättre styrning och kostnadseffektivitet.
Verksamheten har krav på sig att bli kostnadseffektiv, leverera bra kvalitet och leverera likvärdig
kvalitet (inom olika delar av verksamheten). Kostnadseffektivitet innebär bl a att man med den
nya organisationen ska göra besparingar på livsmedel och personal med bättre styrning på
inköp genom gemensamma recept och matsedlar. Måltidspersonalens uppdrag ska bli tydligare,
det ska finnas samarbetsmöjligheter mellan köken, övertid ska minska, samordning ska bli
bättre vid vikarieanskaffning, semesterplanering ska underlättas och man har nyckeltal för
bemanning. I kort bättre styrning genom bättre koll på läget och undvika dubbelarbete.
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Idag finns totalt 105 kök, varav 65 tillagningskök och 40 mottagningskök och serveringskök
(varav till omsorgen 10 tillagningskök och 5 mottagningskök). Varje kök har en kock som är
köksansvarig som ansvarar för den dagliga verksamheten.
Tillagningsköken levererar både kyld och varm mat. Till omsorgsförvaltningen företrädesvis kyld
mat (hemmaboende och en del andra boende också) och till förskola/skola företrädesvis varm
mat.
Kyld mat distribueras inom omsorgen utifrån en tidigare beslutad struktur gällande
omsorgsköken där man har haft detta arbetssätt inom matdistribution sedan länge tillbaka.
I de fall avstånden till tillagningsköken är rimliga har man inom skola av tradition varm mat.
Mottagningsköken tar emot den varma huvudkomponenten och tillagar själva ris/pasta/potatis
och sallad.
Målet är att de kommunala köken ska tillaga maten från grunden, och att andelen
närproducerade och ekologiska råvaror ska öka. Idag tillagas 80 % av maten från grunden.

Organisation
Innan 2015 låg måltidsverksamheten under respektive förvaltning, nu ligger
måltidsorganisationen under kommunledningsförvaltningen där även bl a IT-enheten,
ekonomikontoret och upphandlingsenheten ligger.
Måltidsenheten har idag en verksamhetschef och tre områdeschefer. Områdesindelning har
gjorts geografiskt (nordöstra, nordvästra och södra), och omfattar både förskola/skola och
omsorg. Till organisationen hör även 11 kökssamordnare.

Volym
22 000 portioner tillagas per dag, med ca 9 000 portioner till skola, ca 5 000 portioner till
förskola och 8 000 portioner till omsorgen.
Tillagningskökens kapacitet varierar från 20-30 portioner till 1 400 portioner per dag.

Bemanning
Måltidsenheten har 260 stycken tillsvidareanställda, varav 7 personer arbetar i ledningsfunktion
och resterande i köken.
Vid små enheter är det svårt att erbjuda heltider och på en del mindre förskolor används
kombinationstjänster (kök/lokalvård). Även på en liten förkola med endast 20 portioner krävs 6
timmars arbetstid för en kock för att täcka dagens alla mål.

Fastigheter
Fastigheterna ägs av kommunala bolag, Vöfab, Växjöhem och Vidingehem, samt av några
privata fastighetsägare. Skol- och omsorgsförvaltningarna hyr hela fastigheten och
måltidsenheten får än så länge nyttja köken utan att belastas med hyra, med undantag av en
fastighet där endast matproduktion äger rum där måltidsenheten betalar hyran.
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Transport
Transport sköts av fyra aktörer, Intern service, Samhall, Länstrafiken och Alvex. Krav på
fordonens Euroklass ställs vid upphandling. Avtalstidernas längd är 2+2 år (max 4 år).

Erfarenheter


Organisationen är fortfarande ny (9 månader) och det tar ett tag innan det nya
arbetssättet, struktur och rutiner har satt sig.



Områdesindelning har gjorts geografiskt med en blandning av omsorg och skola.
Tre olika kulturer möts på gemensamma arbetsplatsmöten vilket medför vissa
svårigheter då deltagarna inte ser nyttan med detta. Arbetsplatsträffarna ska därför
kompletteras med tvärgrupper mellan områdena för att ex personal för förskolans
kök ska få samverka med varandra.



En av de önskade fördelarna med blandad områdesindelning var kompetensutbyte
och att personalen skulle kunna täcka upp för varandra under ex semester och
sjukskrivning. Tanken är dessutom att det ska bli lättare att byta arbetsplats genom
insikt i andra typer av kök.



Måltidsenheten har ett uppdrag att ta fram en struktur för köken i Växjö kommun,
för bra och likvärdig kvalitet samt kostnadseffektiviseringar. Förslaget innebär att
tillagningsköken i framtiden blir större (kök med mindre än 120 portioner blir
mottagnings eller serveringskök). Idag finns många små förskolor i kommunen,
vilket blir kostnadsdrivande eftersom 60-70 portioner inte täcker kostnaden för en
kock med 6 timmars arbetsdag.

 Inför detta görs mycket arbete med förberedande information för personal,
förvaltningar (kunder) medborgare med avseende på att byta från tillagningskök till
mottagningskök och kvalitetsaspekter i samband med detta. En
kommunikationsplan har tagits fram.


Som i många andra kommuner som ställer om från halvfabrikat till tillagat från
grunden får maten mindre bra betyg från eleverna. Kompetenta kockar som med
bra råvaror tillagar mat från grunden får liten uppskattning av eleverna som inte
känner igen smakerna och som saknar smakhöjarna i maten.



Fördelar med kyld mat är att hanteringen blir säkrare med avseende på
varmhållningstider och temperaturer och verksamheten blir mindre beroende av
geografiska avstånd (det kan ofta vara svårt att klara varmhållningstiderna pga.
avstånd och transporttider). Kyld mat ger även större flexibilitet för hemtjänsten och
för mottagare som kan värma maten när det passar.



Val mellan distribution av varm eller kall mat avgörs i dagsläget främst av avståndet
mellan tillagningskök och mottagningskök.



Kyld mat har inte automatiskt sämre kvalitet. Kvaliteten beror på kompetens och
intresse hos mottagaren. För att den kylda maten ska hålla samma kvalitet vid
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servering som den hade efter tillagning krävs kunskap kring hur den ska värmas
och ges slutfinish i mottagningsköket. Den kompetensen saknas ibland hos
undersköterskor och i hemtjänst, men i det fall slutberedning sker på rätt sätt är den
kylda maten kvalitetsmässigt att jämföra med varm mat.


Leverans av varm mat har också fördelen att det kräver en minde insats och mindre
kompetens hos personalen på mottagningsstället.

Karlstad
Folkmängd: 88 525 personer Täthet 75,75
Alain Grenard, kostchef

Lösning för måltidsproduktion
Inom kommunen finns två typer av kök:
Produktionskök

lagar mat till egen enhet och skickar till ett eller flera mottagningskök, vilket
kan vara en förskola, skola eller ett äldreboende.

Mottagningskök

Tar emot färdiglagad mat. I vissa fall kompletteras en färdig varmrätt på
stället

Förhållandet mellan tillagnings-/mottagningskök har genom tiderna gått upp och ner. Idag är
fortfarande ca 60 av 90 kök (inkl. små enheter) mottagningskök.
Landstinget har ett större produktionskök som distribuerar kyld mat för den egna verksamheten
(sjukhuset).
Äldreomsorgen har tre större tillagningskök som servar de andra enheten. Ganska mycket mat
fraktas.

Organisation
Kostverksamheten i Karlstad är uppdelad på två nämnder, Gymnasienämnden och Barn- och
ungdomsnämnden. Varje verksamhet har egen personal med egen ekonomi, egna vikariepooler
etc. Alla organisatoriska frågor samt upphandling görs gemensamt, t ex upphandling av kläder.
En utredning har gjorts för att undersöka möjligheten att slå ihop kostverksamheten i de två
nämnderna till en gemensam kostverksamhet. Utredningen visade inte på några fördelar med
en sammanslagning och politiken beslöt att behålla båda nämnderna. Ett välfungerande
samarbete blev att föredra.
Äldreomsorgen köper sina måltider från Barn- och ungdomsförvaltningen och har en
avdelningschef som ansvarar för verksamheten.
Kostchefen hör till gymnasieförvaltningen.
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Rektorerna har ansvar för kostverksamheten i skola och förskola. Direkt under rektorerna finns
3 kökschefer med var sitt geografiskt område och med personalansvar. Kökscheferna är till viss
del inblandade i upphandling. Till stöd för kökscheferna finns en koststrateg som även har
ansvar för organisatoriska frågor som upphandling och tecknande av avtal, övergripande
planering och projekt.

Volym
I gymnasieskolan tillagas ca 4 500 portioner per dag. Kökens kapacitet ligger på ca 1000
portioner per dag. I förskola, grundskola och äldreomsorg tillagas ca 12 000 portioner per dag.

Bemanning
Kostverksamheten har enbart heltidstjänster. På små enheter löser man sedan 2 år detta med
kombinationstjänster (kök/lokalvård).

Fastigheter
Kommunen äger köken och kostverksamheten hyr av dem.

Transport
Transporterna upphandlas av extern aktör.

Erfarenheter


Kommunen jobbar med sin kostverksamhet med historiska förutsättningar och med
tanke på arvet är man nöjd med situationen. För 20 år sedan utgjordes en stor del av
kosten av halvfabrikat, och köksverksamheten hade låga kompetenskrav – vilket har
utarmat kunskapsbank och maskinpark. Tillverkningskök ställer krav på personal,
kunskap och maskiner och det tar tid och pengar att arbeta sig tillbaka till där man vill
vara.



Omställningen innebär dessutom att personalen måste byta arbetssätt och attityd till
matlagning med högre kompetenskrav vilket också är en utmaning.



En omställning till tillagningskök behöver idag med moderna maskiner inte vara lika
dyrt som det var tidigare. Idag kan två maskiner klara det som tidigare krävde fem
maskiner (ex med ugnar som både kan steka och koka)



Transportavståndet har egentligen ingen betydelse för matens kvalitet – däremot blir
ekonomin sämre. Karlstad har två eller flera rätter på menyn (ex vegetariskt och
dagens) och det blir därför svårt för mottagningsköken att planera inköp som antingen
kan bli för små eller för stora. Alternativet ger ingen möjlighet att återanvända rester
eller att anpassa maten efter gästen.



Kombinationstjänster är bra för verksamheten och för kommunen, men har inte varit
helt populärt bland kökspersonalen som inte ser lokalvård som sitt kompetensområde.
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Uppsala kommun
Befolkning 207 944 Täthet 95,28
White Guide Junior 2015 Årets Skolmatspolitiker:
Motivering: För ett stort och äkta engagemang i måltidsfrågorna och för att han pekat ut en
riktning för kommunen som känns både relevant och genomförbar. Ett föredöme för landets
politiker!
Björn Carlsson, Måltidschef

Lösning för måltidsproduktion
Före 2010 var kostverksamheten i Uppsala splittrad och uppdelad på bl a mindre enheter med
rektorsansvar och enskilda privata operatörer.
2010 påbörjades ett förändringsarbete som skett i steg fram till i år (2015). Först kom några
skolor över till kostenheten, år 2013 98 stycken kommunala förskolor och under år 2015
ytterligare ett antal gymnasieskolor och grundskolor.
Från 1 jan 2015 har kommunen en samlad måltidsorganisation, Kost & restaurang, som driver
alla kommunala kök (med undantag av två skolor, bl a restaurangskolan). Ca 80 % av
kostenhetens årsomsättning på 250 miljoner kronor kommer av skolverksamheten och 20 % av
seniorverksamheten.
Verksamheten utgörs av ca 100 förskolekök, 50 grundskolekök, 8 gymnasiekök, och 8 kök som
lagar måltider till seniorrestauranger och boenden för äldre.
Ca 50 % av köken är tillagningskök och 50 % är mottagningskök. De flesta mottagningsköken
tar emot en varm huvudkomponent och tillagar ris/pasta/potatis och sallad själva.
Kyld mat levereras till kvällsmåltider i äldreomsorgen.

Organisation
Från 1 januari 2015 flyttades kostenheten (med samtliga anställda) från Vård och Bildning (som
nu avvecklats) till Teknik och Service.
Under kostchefen finns sex enhetschefer och fyra specialister i staben; en produktions- och
inköpsansvarig, en utvecklingsledare, en dietist och en köks- och restaurangansvarig/projekt
och en samordnare.

Volym
Kostenheten tillagar ungefär 32 000 måltider varje dag.
Gymnasieskolornas kök (5 stycken) har störst kapacitet, upp till 3 000 portioner per dag.
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Bemanning
Kostenheten har 325 årsarbetare med huvudsakligen dagtidsjobb. Vid ett antal mindre enheter
löser man heltidstjänster genom kombinationstjänster (ex lokalvård eller vaktmästeri).

Fastigheter
Skolfastigheterna ägs av Uppsala kommun Skolfastigheter AB som bildades 1 januari 2013 som
ett av tre nya kommunala fastighetsbolag i Uppsala kommun. Skolfastigheter äger och förvaltar
merparten av kommunens pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen.

Transport
Transporter upphandlas och sköts av extern aktör. Vid upphandling ställs standardiserade
miljökrav på t ex Euroklass.

Erfarenheter


Kommunen är nöjd med lösningen. Skolan är hårt belastad och för att denna ska
kunna renodla och fokusera på kärnverksamheten är lösningen med en organisatoriskt
skild organisation mycket bra.



En gemensam kostorganisation ger slagkraft. Genom volym och omsättning kan man
satsa på ett bra sätt och t ex möta kommande pensionsavgångar och
rekryteringsbehov. Storleken ger även skalfördelar och effektiviseringar och möjlighet
att klara kommande ombyggnationer bättre då man sitter på de samlade
produktionsresurserna med möjlighet att lösa allokeringar. En gemensam organisation
ger också möjlighet för ett bättre helhetsperspektiv.



Organisationens storlek gör det nödvändigt att driva kostenheten under företagslika
förhållanden vilket ställer krav på en professionell ledning vilket är viktigt att framhålla.
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Södertälje
Folkmängd: 92 808 Täthet: 176,82
Årets Måltidschef:
Motivering: För en målmedveten satsning på helheten och för att hon tar ansvar för både
personal, matgäster och vår miljö. Drottningen över den offentliga gastronomin i Sverige sitter
kvar på tronen
Sara Jervfors, kostchef

Lösning för måltidsproduktion
Den kommungemensamma kostenheten har verksamhet inom områden som utbildning,
äldreomsorg och social omsorg. Kostenheten tog över ansvaret för all mat på förskolor och
skolor 2011, och har idag ansvar för personal och budget för alla kommunala kök i förskolor,
skolor och äldreomsorg. Ett omställningsarbete från centralkök och mottagningskök till
tillagningskök har pågått sedan 2004, vilket inneburit att nästan alla skolkök byggts om. Idag har
kommunen ca 90 kök varav 95 % är tillagningskök. I mottagningsköken görs delar av lunchen
på plats, men på grund av brist på plats och/eller utrustning levereras delar av maten från ett
annat kök. I varje skolkök finns minst en utbildad kock.
Alla kök är KRAV-certifierade. Ekologiska råvaror (ca 55 % i snitt 2015), närproducerat, minskat
svinn (ger pengar över för ex ekologiskt kött) och minskad mängd kött är prioriterade mål som i
varje kök följs upp med hjälp av arbetsfilosofin LEAN. Övergripande mål sätts tillsammans med
kökscheferna och alla kök arbetar för att nå dem utifrån sina egna förutsättningar. Alla kök är sin
egen restaurang och gör sin egen meny och kan då ta tillvara på rester, säsongsanpassa och
ändra menyn efter gästernas önskemål.
På skolorna (inte förskola) serveras tre huvudrätter. Verksamheten bedrivs som köp/sälj,
råvarukostnaden är 9,5 kr per inskriven elev och skoldag och pris per portion är 29 kr (i förskola
41,20 kr inkl. frukost och mellanmål).
För äldreomsorgen finns ett centralkök för äldreomsorg som levererar en kyld huvudkomponent
till mottagningskök. På alla boenden görs viss tillagning, som att baka och koka potatis, ris och
pasta. All personal som hanterar livsmedel inom kommunens verksamheter går regelbundet
lämpliga utbildningar.
Priset per portion i äldreomsorgen är 49 kr för lunch och 44 kr för middag exkl. bikomponenter
och tillbehör vilket boendena/verksamheterna beställer och tillagar själva. Priset för hemtjänst är
50 kr per låda/ samt 20 kr per transporttillfälle (de får flera lådor per tillfälle).
När nya äldreboenden byggs, byggs dessa med eget tillagningskök.

Organisation
Kostenheten ligger organisatoriskt under Utbildningsnämnden.
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Volym
24 000 portioner lagade måltider per dag. Tillagningskökens kapacitet varierar mellan 50 och
1 800 portioner per dag.

Bemanning
Kostenheten har ca 250 anställda. Mestadels heltider, vilket kommunen eftersträvar – men även
deltider.

Fastigheter
Fastigheterna ägs av ett kommunalt bolag och Utbildningskontoret (som kostenheten tillhör) är
hyresgäst. Hyran ligger utöver portionspriset.

Transport
Transporter handlas upp av en extern aktör – mestadels intern transport av mat till
äldreomsorgen från centralkök till mottagning.

Erfarenheter


Förskolor och skolor utgör den största kundgruppen (ca 18 % från äldreomsorgens
verksamhet) och det är en organisatorisk fördel att ligga nära sina kunder eftersom det
verkar för en nära kommunikation och dialog.



Egna menyer med inflytande över vad som serveras gör att medarbetarna känner större
respekt för råvaror och stolthet över vad som lagas.
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Västerås
Befolkning 144 595 Täthet 150,80
White Guide Junior 2015 Årets Skolmatskommun:
Motivering: För en unik och uppriktig satsning på den offentliga gastronomin där man vågar
ställa krav och sätta upp mål som gagnar barn, sjuka och äldre på ett föredömligt vis. Alla ni
andra 289 kommuner i Sverige – se och lär
Enhetschef Vård och omsorg måltidsenhet Christine Jirving
Enhetschef Barn och Utbildningsförvaltningens måltidsenhet Bo Norrman

Lösning för måltidsproduktion
I Västerås finns två måltidsorganisationer, en för vård och omsorgs kommunala verksamhet och
en för kommunal skola och förskola. Andelen privata aktörer är i kommunen hög för både skola
och omsorg.
För både skola och omsorg bedrivs verksamheten som köp-och-säljverksamhet.
Portionspriset för förskolan är 30 kr för en bemannad förskola. I förskolor där måltidsenheten
inte har personal (ca 25 enheter) kostar lunchen 22 kr/portioner.
Råvarukostnaden för en lunch i grundskolan ligger på ca 9 kr. Portionspriset ligger på ca 30,50
kr.
För omsorgen ligger råvarukostnaden på ca 18-20 kr, och portionspriset på 55 kr.
I portionspriset ingår allt (transporter, hyra, vatten, el, personal, råvarukostnad etc.).
Skola/förskola
1983 byggdes i Västerås Sveriges första centralkök för grundskolor och gymnasieskolor. 2006
startade ett projekt där man på prov började tillaga mat på nio enheter. Efter två år gjordes en
utvärdering som visade dels att kvaliteten på maten i de verksamhetsnära tillagningsköken var
bättre, dels att centralkökslösningen var dyr pga. ineffektiva organisatoriska lösningar. Utifrån
detta fattades beslut om att stänga centralköket och ställa om måltidsverksamheten till
tillagningskök kombinerat med mottagningskök för varm mat. Stora investeringar gjordes för att
gradera upp ett antal skolkök under perioden 2008-2010.
Utvecklingsarbetet har dessutom sedan 2010 inneburit att man gått från att servera tre rätter till
två rätter och istället valt att satsa på högre andel ekologiska livsmedel (idag 57 %) och
närproducerat.
Skola/förskola har ingen central meny, utan varje tillagningskök komponerar sin egen meny
vilket ger kockarna bättre möjlighet att anpassa kosten till den egna skolans preferenser, och att
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ta tillvara rester och på så sätt minska svinnet. Matsedeln finns tillgänglig för alla via appen
Mashie.
Restaurangenheten lagar mat vid 65 tillagningskök där en del även levererar till 65 ytterligare
skolor, förskolor och gymnasier. Totalt lagas mat till 130 platser, ca 18 000 portioner om dagen.
Äldreomsorg och social omsorg
Sedan 1 april 2014 ligger vård och omsorgs kök samlade i en gemensam kostorganisation,
Måltidsenheten. Tidigare hörde sex av dessa kök (med restauranger) till Barn och
utbildningsförvaltningens kostorganisation, medan några av köken hörde till enhetschefen för
vård och omsorg.
Måltidsenheten har nio tillagningskök och ett mottagningskök i anslutning de kommunala
servicehusen. Tillagningsköken levererar även serveringsklar mat i värmeskåp till tio mindre
enheter utan egna kök. Till sex av tillagningsköken finns restaurangverksamhet för allmänheten.
Totalt tillagas mat till 20 platser - ca 1500 luncher och 550 middagar.
Gästerna erbjuds två rätter, en rätt bestäms av enhetschefen och gemensam för samtliga kök
och en rätt bestäms av köken, vilket ger dem möjlighet att arbeta med svinn och att anpassa
menyn efter gästernas önskemål.
Hemmaboendes matservice är dels upphandlad av extern aktör (kalla matlådor från Sodexo),
dels tillagas varma hemtjänstmatlådor på servicehusen som bärs ut av egen personal
(hemtjänst). De varma matlådorna säljs till externa gäster i restaurangerna.
Kostenheten arbetar med tillagning från grunden och har ett mål på 50 % ekologiska råvaror.
Idag ligger andelen ekologiska råvaror på 30 %.

Organisation
Skola och förskolas kostenhet hör till Barn och utbildningsförvaltningen
Vård och omsorgs kostenhet hör till proAros förvaltningen, Västerås stads utförarorganisation.
ProAros som driver verksamhet inom områdena vård och omsorg, individ och familj samt fritid
och förebyggande, får sitt uppdrag från Äldrenämnden.

Volym
Skola/förskola tillagar ca 18 000 portioner om dagen.
Äldreomsorgen tillagar ca 1 500 portioner lunch och 550 portioner middag per dag.

Bemanning
Skola
Restaurangenheten har 99 kockar och 85 restaurangbiträden, samtliga erbjuds heltidsarbete,
Samtliga jobbar dagtid och inget skiftarbete förekommer.
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Enheten har en chef och fem avdelningschefer. En av avdelningscheferna svarar för nästan
hela förskolan, en har några förskolor och gymnasier och övriga tre som ansvarar för
grundskolor har delat upp dessa geografiskt. Varje avdelningschef har 40-45 medarbetare.
I köken finns kockar och restaurangbiträden. Vid varje större enhet kommer det från 2016
dessutom att finnas en köksmästare, medan mindre enheter (två eller färre medarbetare) får en
områdescoach.
De nya tjänsterna tillsätts som ett steg i att bli en mer attraktiv arbetsgivare (viktigt i
konkurrensen med privata aktörer) genom att i en ganska platt organisation kunna erbjuda
utvecklings-, och karriärmöjligheter för de som inte vill bli chefer och även för dem som vill bli
chefer. Det kommer samtidigt att ge bättre styrning av verksamheten genom att
avdelningscheferna får en förlängd arm i köken.
Omsorg
Vård och omsorg har 40 anställda, vilket räknat på sysselsättningsgraden blir 32 årsarbetare.
Dessutom finns timanställda.
Måltidsenheten har en enhetschef med en assistent som hjälper till med bemanningsfrågor.
Under enhetschefen finns kökens kockar och restaurangbiträden.
Sedan några månader har omsorgens kostenhet infört Time Care, vilket gör att ledningen kan
effektivisera bemanningen och därmed spara pengar. Personalen (som är anställda vid
kostenheten och inte i ett speciellt kök) kan därmed flyttas dit behovet finns, och bemanningen
anpassas efter verksamheten. Planering görs i fyraveckorsperioder och för hela dagar i ett kök
(man flyttar inte mellan olika kök under samma arbetsdag).
Bemanningstjänsten har delats på två förvaltningar och vikarier får inte arbeta för båda
förvaltningarna samtidigt, vilket försvårar vikarietillsättningen

Fastigheter
Fastigheterna ägs huvudsakligen av olika kommunala bolag, max 10 % ägs externt.

Transport
Transporter handlas upp externt. Båda förvaltningarna har transportavtal.

Erfarenheter
Erfarenheter skola


En övergång från halvfabrikat till mat som tillagats från grunden innebär att många
gäster inte får de smaker de är vana vid och kundnöjdheten har haft en tendens att gå
ner initialt. Detta är ett problem som de flesta kommuner som gått över till att satsa på
mat från grunden och ekologiska/närproducerade råvaror tampas med.



En jättefördel att med att maten tillagas nära gästerna är att restaurangpersonalen kan
stå för sin produkt och lyssna av gästerna direkt. Bemötandet blir klart bättre av det.
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För att få råd med en hög ekologisk andel är det viktigt att jobba med den svenska fruktoch grönsakssäsongen. Det blir billigare att handla i säsong och bättre kvalitet på
råvarorna som inte mognat i en kartong. På vintern blir det t.ex. ingen tomat och gurka.
Kostenheten har även dragit ner på utbudet och serverar generellt två rätter på skola
och gymnasium och en rätt på förskolan. På skola och gymnasium är alltid en av
rätterna vegetarisk, och det finns dessutom helvegetariska dagar. Mindre
köttanvändning= lägre kostnad, mindre miljöpåverkan och bättre för hälsan.



Genom att laga mat ”på riktigt” och dessutom släppa menyplaneringen fri inom de givna
ramarna kring näringsriktighet så får du engagerade och motiverade medarbetare som
tycker om sina jobb. Viktigt att medarbetare kan vara med och påverka!

Erfarenheter vård och omsorg


Det är mycket svårt med ett tydligt ledarskap i tio kök samtidigt, med den närvaro som
krävs i verksamheten. En köksmästare med ansvar för den dagliga verksamheten i kök
med tre eller flera medarbetare, likt skolans Restaurangenhet, hade varit att föredra. En
tydlig ansvarsfördelning till en arbetsledartjänst skulle dessutom säkra upp att
egenkontrollen utförs och att andra dagliga arbetsuppgifter – exempelvis kassaräkning
och varubeställning, blir gjorda på ett korrekt sätt. Nära ledarskap är en
framgångsfaktor! I detta finns samtidigt en risk att chefen förlorar mandat, - men det
handlar om att vara tydlig i sitt ledarskap.



För att få reda på hur nöjda gästerna är med verksamheten genomförs ”kundens röst”,
matråd hos de 20 kunderna tillsammans med gäster och vårdpersonal samt kostråd
med kök och vårdpersonal. Detta är givande men tar mycket tid för enhetschefen. På
sikt vill jag (enhetschefen) delegera detta till en eventuell arbetsledare med god
kompetens som kan ha en bra och givande dialog.



Kommunens inriktning mot köp/sälj-verksamhet upplevs som något positivt då det ger
arbetet struktur, ekonomisk medvetenhet och månatlig resultatredovisning möjliggör en
bättre styrning av verksamheten.



Time Care har gjort att man effektiviserat bemanningen och därmed sparat in mycket
pengar. Systemet innebär dock en omställning för personalen, och det tar tid att arbeta
in det nya arbetssättet.

Enhetschefen för omsorg har tidigare arbetat i en kommungemensam kostorganisation i Sala
kommun och kan därmed bedöma fördelar och nackalar med de båda arbetssätten.


I Sala delades först konstorganisationen geografiskt med 3-4 restauranger med egen
arbetsledare inom varje område. Efter några år blev det svårt att driva
utvecklingsarbetet framåt på grund av kompetensbrist om de skilda verksamheterna.



Därför gjordes efter 3-4 år en omorganisation. Verksamheten fick istället en måltidschef
och två biträdande måltidschefer med ca 10 restauranger var. Måltidschefen hade

memo04.docx

28 (38)
BILAGA 1. INTERVJUER
FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

LIAS p:\6362\6296692_översyn_kostproduktion\000\01 uppdrag\05 avslut\bilagor\bilaga 1. intervjuer måltidsproduktion.docx

97

huvudansvar för äldreomsorgen, en biträdande måltidschef hade huvudansvar för
förskola och en för skola.


En av medarbetarna utsågs till köksmästare i kök med två eller flera medarbetare.
Köksmästaren ansvarade för det dagliga arbetet, medan lönesättning och
medarbetaransvar låg på enhetschefen. Arbetssättet, som ger ett nära ledarskap med
fokus på måltiden, fungerar jättebra!



Den samlade organisationen i Sala var hemmahörande i Tekniska förvaltningen. Att ha
lokalförvaltarna vägg i vägg underlättade kommunikationen kring t ex frågor kring
kökens status och standard. När fastigheterna finns under en annan förvaltning blir
kommunikationen sämre och det är svårt att få förståelse för t ex hur kök ska byggas för
att de ska hålla länge.



Det upplevdes samtidigt som negativt att den gemensamma konstorganisationen låg
långt ifrån verksamheten som köpte tjänsterna, men t ex liten förståelse för
måltidspriset. Att istället ha en kostorganisation i samma förvaltning som verksamheten
gör att man finns nära de kollegor som köper måltiderna, vilket öppnar för bra
kommunikation och dialog och större förståelse för kostnader, priser och vikten av bra
kvalitet på måltiderna.



Genom att kompetenskrav på kockutbildning eller annan längre köksutbildning för
samtliga anställda i köken höjs statusen på yrket. I Sala kunde icke utbildad personal få
en 300-dagars anställning inom verksamheten. Efter denna period måste man antingen
utbilda sig för att nå kompetenskrav, eller sluta.

Eskilstuna
Folkmängd: 101 753 Täthet: 92,39
White Guide Junior 2015 – Årets skolkock
Motivering: För sanslöst höga ambitioner i köket, för en imponerande samarbetsvilja och för en
stor kunskap om vad skolbarn behöver få i sig för att klara av en lång skoldag. En sann förebild
för alla Sveriges skolkockar!
Tf. kostkonsulent skola Anette Abresparr Åberg
Kostchef vård och omsorg: Helena Elmberg
Enhetschef omlastningscentralen Jonathan Vallejo Caicedo

Lösning för måltidsproduktion
I Eskilstuna har Barn och utbildningsförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen skilda
kostenheter, och dessutom finns för Torshälla stad en stadsdelsförvaltning med egen
kostverksamhet.
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I kommunens kök tillagas så mycket som möjligt från grunden med rena råvaror. Alla råvaror
upphandlas centralt på upphandlingsenheten tillsammans med en kostreferensgrupp bestående
av kockar och kostkonsulenter från alla förvaltningar. Råvarorna som alla kök köper in är noga
utvalda och kvalitetssäkrade innan de väljs in på kommunens avtalslistor. Samtliga kök är
KRAV-certifierade.

Skola/förskola
Barn- och utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet består av cirka 70 kök. Skolan har 24
tillagningskök och fyra mottagningskök, förskolan har 32 tillagningskök och 14 mottagningskök.
Alla skolor erbjuder minst två lunchrätter varav en är vegetarisk. I förskolan serveras en
varmrätt.
Barn- och utbildningsförvaltningen handlade cirka 59 % ekologiska livsmedel under första
halvåret 2015. Varje skola/kökschef har sin egen budget och råvarukostnad och portionspriset
skiljer sig åt mellan enheterna.
Vård och omsorg
I kostenheten finns förutom kostchefen en kostkonsulent, en dietist och 10 kökschefer. Till varje
äldreboende (11 stycken) finns ett tillagningskök med olika kapacitet. Till sex av köken finns en
restaurang som främst riktar sig mot pensionärer men som även är öppen för allmänheten.
Varm mat levereras till avdelningarna morgon, lunch och middag, i vagnar. Många enheter
tillagar frukost själva med livsmedel som beställts från köket. Från köket distribueras även
livsmedel till övriga måltider.
Mat tillagas från grunden och olika alternativ erbjuds. En menygrupp av kockar och kökschefer
tar fram ett första alternativ, och ett andra alternativ läggs in på varje enhet vilket ger köken
möjlighet att anpassa menyn till gästernas önskemål. Köken tillagar även alla typer av
specialkost (allergi, konsistens etc.)
Årets mål för andel ekologiska råvaror är 40 %.
Kostenheten använder beställningssystemet Matilda och avdelningarna har möjlighet att göra
beställningar för varje måltid, vilket gör att produktionen snabbt anpassas till verksamhetens
behov och samtidigt minskar svinnet. Köken arbetar aktivt med svinn genom vägning av
matavfall och kommer att arbeta även med klimatdata (arbetsformen för detta är under
utredning).
Råvarukostnaden varierar beroende på målgrupp, boende/restauranggäst etc.

Volym
Skola/förskola
Kostenheten serverar ca 11 200 luncher i skolan och ca 4000 luncher i förskolan varje dag.
Vård och omsorg
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Vård och omsorgsförvaltningens kostenhet omsätter 150 miljoner kronor årligen. Volymen är
1 600 portioner till äldreomsorgen per dag (800 portioner till boende och 800 portioner till
hemmaboende), dessutom lagas mat till kommunens övriga omsorg i socialpsykiatri,
mötesplatser, dagcentraler etc. Måltider levereras även till förskolor och skolor om de ligger
nära till geografiskt.

Bemanning
Skola/förskola
Inom BUF måltidsverksamhet arbetar idag ungefär 220 personer. Som stöd för
måltidsverksamheten finns en kostkonsulent centralt placerad i förvaltningen. I skolan är
kökscheferna underordnade rektorerna. Inom grundskolan finns 16 kökschefer och inom
gymnasieskolan finns tre kökschefer. Tre grundskolor och samtliga mottagningskök (fyra
stycken) inom skola har enhetschef som närmsta chef.
I förskolan arbetar 1-4 kockar/ekonomibiträden i respektive kök. Det finns tre stycken
kökschefer som ansvarar för två respektive tre förskoleområden vardera.
Vård och omsorg
Inom Vård och omsorgs kostenhet arbetar idag 90 personer. Arbetstid i köken är dagtid kl
07.00-17.00, 365 dagar om året.

Organisation
Skola
Köken hör till Barn och utbildningsförvaltningen och de är organisatoriskt placerade under
respektive skolas/förskolas enhetschef/ledningsgrupp.
Vård och omsorg
Kostenhetens anställda hör samtliga hemma i Vård och omsorgsförvaltningen.

Fastigheter
Kommunen äger fastigheterna och kostenheterna hyr av kommunfastigheter.

Transport
Se avsnitt Omlastningscentral
Vård och omsorg
Eftersom varje enhet har sitt eget kök har kostenheten mycket lite transporter. De transporter
som sker upphandlas av extern aktör.
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Erfarenheter
Kommunens kostverksamhet är just nu föremål för översyn där man bl a tittar på en lösning
med en kommungemensam kostorganisation.
Vård och omsorg


Nuvarande lösning fungerar bra. Kostenheten har god sammanhållning och god känsla.



Det finns ett väl fungerande samarbete mellan de olika förvaltningarna, och bl a
reinvesteringar i köken, utbildningsinsatser, KRAV-certifiering och upphandling görs
gemensamt.



Kostdatasystemet Matilda är ett kommungemensamt system för alla kostorganisationer
i de olika förvaltningarna. Matilda är ju ett kvalitetsäkerhetssystem när det gäller
receptur, menyer, näring, pris samt beställningssystem för enheter och även etiketter till
matdistribution (märkning).

Omlastningscentral
Eskilstuna kommun har sedan ett år tillbaka en omlastningscentral (OLC) med samordnad
varudistribution för alla leveranser inom kommunen. OLC finns i DHLs gamla lokaler.
Vid uppstarten hanterades endast livsmedel, men under året har övriga godstyper slussats in i
verksamheten. I maj flyttade kommunens internpost dit, som hanterar distribution av non food
(pennor, häftapparater, städredskap, mobiltelefoner etc.).
Organisatoriskt hör OLC till Konsult och uppdrag som är Eskilstunas serviceorganisation.
Verksamheten sysselsätter en enhetschef och tio lagerarbetare. Arbetstid är tvåskift sex dagar
per vecka (måndag-torsdag 05.00-15.00 och 15.00–22.00, fredag 05-13 (leverans) och söndag
15.00–22.00 (sortering av måndagens leverans). Vid livsmedelshantering arbetar tre personer
per pass, av vilka två är ordinarie och en kommer från bemanningsföretag. Detta upplägg
kommer av att det faktiska behovet var okänt vid uppstarten, och nu under 2016 då det är känt
kommer OLC att bemannas av egen personal.
Leveranser till OLC sker alla veckans dagar utom fredag och lördag. Godset lagras alltså i
normalfallet maximalt 24 h på OLC och för detta finns för livsmedel ett 450 m2 kylrum och ett
250 m2 frysutrymme.
Verksamheterna beställer som tidigare sina varor direkt från centralt upphandlade leverantörer
genom inköpsportalen Proceedo. Leverantörerna kundpackar godset och levererar det på
eftermiddagarna till OLC i livsmedelsburar, där det sortera och packas om efter område och
enhet. Lastbilarna lastas påföljande dag med start kl. 06.00 och därefter körs godset ut, en
transport till varje område och enhet. Leveranser är normalt klara till kl. 14.00
Totalt görs leverans till 170 mottagningsadresser (caféer, äldreomsorg, skola, förskola etc.)
Antal leveranser till varje adress per vecka beror på mottagarens lagerutrymme och
verksamhet.
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OLC och verksamheterna har ett nära samarbete och varorna sorteras i den ordning som
verksamheterna vill ha dem för att det enkelt ska gå at föra in dem i kökens förråd. Personalen
har även fått välja dag (måndag-fredag) när de vill ha sin leverans. Logistiken har effektiviserats
genom ruttplanering som anpassats efter leverantörernas val av dag. Körsträckorna per område
har på så sätt minimerats, och inga leveranser görs därför utöver de förvalda fasta dagarna.

Eftersom OLC står för ersättning om skada på kolli uppkommer vid hanteringen är
ankomstrapportering mycket viktigt. Om det däremot saknas varor i ett kolli eller om en enstaka
vara är skadad hanteras avvikelsen direkt mellan mottagaren och leverantören utan att OLC
blandas in.

Erfarenheter omlastningscentral


Omlastningscentralen har under 2014 och 2015 kostat 4 miljoner kronor. Besparingar
har samtidigt gjorts t ex på minskat antal transporter och minskad arbetstid för
administration och varuhantering ute i verksamheterna. Hur stora besparingarna är har
ännu inte mätts upp, då detta är verksamhetens första år.



Omlastningscentralen har skapat möjlighet för lokala producenter att leverera till
kommunen och tanken är att kommunen successivt ska minska inköp från stora
grossister och satsa på mer lokalt producerat. Någon uppföljning av i vilken utsträckning
detta skett har dock inte gjorts. Under första året försöker man få statistik på ett
nollvärde, mot vilket man sedan kommer att göra uppföljning av t ex transportavvikelser.



Med samordnandet av transporterna har antalet transporter mer än halverats, antalet
lastbilsstopp har sjunkit från 24 460 stopp till under 11 000 stopp. Man har dessutom
kontroll över vilka bilar (miljöbilar) och vilket bränsle (biogas) som används, och
säkerheten vid skolor och andra kommunala verksamheter har ökat genom minskad
tung trafik.



Uppstarten har inte varit problemfri. Det har varit svårt att fasa in leverantörer och deras
rutiner. Godset ska levereras kundpackat till OLC, vilket mött lite motstånd i
leverantörsleden som gärna levererar allt i en klump.



Första varorna som levererades till OLC var livsmedel och sedan har införandet av olika
godstyper gjorts succesivt, vilket varit bra för att få in nya rutiner hos beställarna.



OLC möjliggör att kommunen kan köpa varor utifrån sina egna önskemål i större
utsträckning, och mer närodlat. Ingen uppföljning av små grossister har dock gjorts, och
man vet att det finns krav i miljölagen som gör det svårt för små grossister att leverera
direkt till OLC.



Om man endast hanterar livsmedel kan en enda extern aktör vara en bra lösning, men
då man har flera sorter av gods kan det vara bra med egen transport. Eskilstuna har t
ex Internpost som hanterar non food, vilket fungerar mycket bra för varor som kräver
leveranskvittens.
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Det är mycket viktigt att leverantörerna packar så bra som möjligt. OLC vill inte göra det
momentet och OLC blir skyldiga om det är dåligt packat. Uppföljning görs genom
avvikelsehantering, och foto skickas både till leverantör och kund.



Inför uppstarten fick verksamheterna erbjudandet att fritt välja leveransdag, vilket
medförde att man fick ca 70-80 leveranser på måndagar och onsdagar, och knappt 30
på veckans andra dagar. För en jämnare fördelning hade det varit bra att istället dela
upp kommunen i områden med olika leveransdagar att välja på initialt (att inte lämna
valet helt fritt, utan att någon är med och styr).



Beställarna har fått välja dag men inte tid på dagen (06.30-14.00). Mest positiva är de
som får leveranser mellan 7-10.



Efter ett år är inte alla men de flesta beställare och leverantörer mycket nöjda med
verksamheten. Det finns en trend i Sverige att samordna sina kommunala transporter
via en samlastningscentral och leverantörer vänjer sig.



Vid livsmedelshantering bör man försöka få till att leverantörerna har lika lång led-tid, för
att beställarna inte ska behöva hålla reda på olika tider för olika livsmedel. Det
underlättar för de som arbetar ute i köket som kanske inte alltid har stor datorvana. För
att få till detta har man arbetat med information och köksmöten för att ta reda på vad
som fungerar och vad som inte fungerar.



Vid planering av en OLC bör man tänka över mottagningsplatserna hos
verksamheterna, om de har de lastbryggor för stora lastbilen. Problem har även
uppkommit vid förskolor vid lämningstid på morgonen då föräldrar felparkerar och
lastbilen inte kommer fram. Om problemet inte åtgärdas tas kontakt med rektor.

Sodexo AB Stjärnköket
Per Karlsson, platschef
Sodexos kök i Stockholm, Stjärnköket, är inriktat på sjukhus och på äldreomsorg.

Måltidsproduktion
Maten produceras av färska råvaror som levereras dagligen, enligt genomgående
kallmatframställning (Cook & Chill-metoden). Tillagning sker genom uppvärmning till de
hygienkrav som finns och snabb nedkylning (90 min) till 3 grader. Därefter paketeras måltiderna
väl kylda för att levereras kalla i kantin eller i enportionsförpackningar.
För allergikoster (ex gluten och laktos) finns ett speciellt kök och utbildad personal.
Dessutom tillagas alla möjliga slags specialkoster och konsistenskoster (timbaler, geléer och
patéer), även energität kost.
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Största kunderna är tre sjukhus (bl a Karolinska och Södertälje sjukhus), och äldreomsorg med
både hemmaboende och vårdhem. Idag levereras även mat till flyktingförläggningar.
Till sjukhusen finns ett koncept där Sodexo tillhandahåller förprogrammerade mikrovågsugnar i
vilka även råa komponenter som grönsaker och fisk tillagas på plats på mottagningsenheten.
Nummer på etiketten anger tillagningsanvisning. Ugnen som förutom förprogrammeringen är en
vanlig mikrovågsugn, kan i övrig användas som vanligt till annan uppvärmning.
Om kylkedjan hålls obruten på 3 grader är matens hållbarhet 5 dagar. I tråg med modifierad
atmosfär är hållbarheten 14 dagar.
Tråg med modifierad atmosfär möjliggör att köket varje dag kan tillaga ett antal maträtter som
lagras. Kunderna erbjuds på så sätt varje vecka val mellan 14 olika rätter, och får komponera
sina egna veckomenyer.
Stjärnköket är KRAV-certifierat och har 30 % ekologiska råvaror.

Risk
För att upprätthålla höga krav på hygiensäkerhet får både Sodexhos medarbetare i köket och
externa besökare lämna hälsodeklaration, och besökare registreras.
Även speciella säkerhetsåtgärder har vidtagits gällande bland annat slussar för passering
mellan kökets olika zoner, datoriserad temperaturbevakning och separata prepareringsrum för
exempelvis fisk och grönsaker.
Krisplan för att hantera akuta situationer omfattar de stora leverantörerna (bl a Dafgård) som
också har portionsförpackning. Även Sodexos stora kök i Gävle kan nyttjas för att klara
produktionen vid ett nödläge.

Volym
Köket har en kapacitet på 11 000 portioner om dagen, varav man idag nyttjar 6 500 portioner
om dagen.

Fastighet
Fastigheten omfattar ca 2500 m2, inkluderat mottagning, kök, leverans, kyl och kaj samt
administrativa ytor.

Bemanning
På hela enheten från mottagning till leverans och administration, arbetar 70 personer.
Produktion sker under årets alla dagar, kl. 07.00 till 23.00.
I köken arbetar utbildade kockar och på packningsavdelningarna biträden. Samtliga rätter
näringsberäknas av dietister.
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Transport
För regionala transporter har Sodexo en egen transportavdelning, Sodexo transport. Vid längre
transporter (Umeå) anlitas extern aktör.

Erfarenheter


Då maten levereras kall, kan den värmas när helst under dagen och på så sätt
anpassas till varje mottagares behov och önskemål. På så sätt undviks varmhållning
vilken försämrar matens näringsinnehåll och kvalitet.



Kyld mat minimerar antalet transporter.



Stjärnköket har generellt god kundnöjdhet och får mycket positiv feedback på mat och
kvalitet.



Ett problemområde är potatis som är svår att värma med bibehållen kvalitet (utan att
den t ex får skinn) och där kvaliteten är säsongsberoende.

Sammanfattning
Lösning måltidsproduktion
I de flesta av de kommuner som intervjuats finns en vilja och ett pågående omställningsarbete
från centralkök mot tillagning nära gästen, där så är möjligt och där antalet portioner är
tillräckligt stort (t ex i Växjö där 120 portioner är gräns för när enheten får tillagningskök).
Motiv för tillagningskök som nämnts är


kvalitetsvinst, tillagningen sker nära gästen



attraktiva arbetsplatser (egna menyer med inflytande över vad som serveras gör att
medarbetarna känner större respekt för råvaror och stolthet över vad som lagas),
Genom att laga mat ”på riktigt” och dessutom släppa menyplaneringen fri inom de givna
ramarna kring näringsriktighet så får du engagerade och motiverade medarbetare som
tycker om sina jobb. Viktigt att medarbetare kan vara med och påverka,



barnen äter bättre,



mötet mellan gäst och kock som är viktigt för matupplevelsen,



restaurangpersonal som kan stå för sin produkt och lyssna av gästerna direkt, vilket ger
ett bättre bemötande,



fler heltider i köken skapas och



behov av transporter minskar
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I kommuner där investeringar istället gjorts på ett antal större tillagningskök, nämns
verksamhetsnära slutberedning (där maträtterna blandas, kryddas och tillagas i
mottagningsköket) som ett sätt att ge skalfördelar hos storkök, och samtidigt få den
lokalproducerade nylagade känslan och möjlighet för köket att möta gästernas önskemål.
Kommunerna har vanligen i både förskola/skola och omsorg en kombination av tillagningskök,
tillagningskök med leverans och mottagningskök. Fördelningen varierar från 1 stort
tillagningskök till nästan 95 % tillagningskök, men på många platser utgör tillagningskök runt 50
%.
Mottagningsköken är vanligen utrustade så att de tar emot en varm eller kyld huvudkomponent
med möjlighet att koka pasta, ris och potatis, göra sallad och dressing och enklare maträtter
själva.
Val mellan distribution av varm eller kyld mat görs utifrån avståndet mellan tillagningsköket och
mottagaren, och faktorer som mottagningskökets/avdelningens förmåga (utrymme eller andra
skäl).
Leverans av varm mat har fördelen att det kräver en minde insats och lägre kompetenskrav hos
personalen på mottagningsstället.
Men i flera kommuner ser man istället flera fördelar med distribution av kyld mat. Argument för
kyld mat som lyfts fram är:


matleverans måste inte göras varje dag, vilket medför minskade kostnader och minskad
miljöbelastning från emissioner. Kyld mat ger dessutom större möjlighet att planera
transporter då leverans inte måste göras vid ett exakt klockslag



köken kan tillaga mat för helgen och man slipper helgarbete



mottagarens behov och önskemål kan bättre tillgodoses genom större flexibilitet för
hemtjänst och för mottagare som kan värma maten när det passar



varmhållning som försämrar matens näringsinnehåll och kvalitet undviks



hanteringen blir säkrare med avseende på varmhållningstider och temperaturer och
verksamheten blir mindre beroende av geografiska avstånd.

Dessutom lyfts, som motsägelse till kvalitetsargumentet för verksamhetsnära tillagning, att kyld
mat inte automatiskt har sämre kvalitet, utan att den beror på kompetens och intresse hos
mottagaren. För att den kylda maten ska hålla samma kvalitet vid servering som den hade efter
tillagning krävs kunskap kring hur den ska värmas och ges slutfinish i mottagningsköket.
Inom omsorgen har äldreboenden antingen egna tillagningskök med leverans av varm, kyld
eller serveringsklar mat till de egna avdelningarna eller andra enheter. Varm matleverans är ett
vanligt förekommande krav från äldreomsorgen där vårdpersonalen sköter matserveringen.
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Organisation
7 av de 12 kommunerna har en gemensam kostorganisation för hela kommunens
måltidsproduktion. I 6 kommuner ligger måltidsproduktionen organisatoriskt skilt från skol- och
omsorgsförvaltning.
I 4 kommuner ligger måltidsverksamheten i förskolan under rektorernas ansvar.

Volym
Kommunernas måltidsvolym varierar mellan 3 000 portioner per dag (Gällivare) och 32 000
portioner per dag (Uppsala). Kök med den största kapaciteten finns i Gävle där man tillagar
16 000 portioner per dag, och i Skellefteå (Jörnköket) där man tillagar ca 10 000 portioner per
dag.

Bemanning
Många kommuner arbetar med kombinationstjänster i de mindre enheterna för att kunna
erbjuda heltider till de som önskar.
Bemanningen vid de små förskolorna (1-2 avdelningar) är kostnadsdrivande och det är svårt att
hålla en hög och jämn kvalitet och kompetens.

Fastighet
Huvuddelen av kommunerna äger fastigheterna och kostverksamheten får antingen hyra eller
nyttja lokalerna utan kostnad. I några kommuner ägs fastigheter även av landstinget eller av
extern aktör.

Transport
Transporter handlas huvudsakligen upp externt, och i något fall av ett kommunalt bolag. Vid
upphandling ställs normalt standardiserade miljökrav på t ex Euroklass.
ESKILSTUNA - Kommunen har en kommungemensam omlastningscentral/sambandscentral
som tar emot alla leveranser till Eskilstuna kommun, livsmedel, läroböcker, kem-tekniskt etc.
Samlastningscentralen levererar i sin tur ut allt som ska till enheten vid ett gemensamt tillfälle
oavsett hur många leverantörer som man får leveranser ifrån.
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Bilaga 2. Utredningsalternativ med mindre geografiskt indelade områden

1
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Bilaga 3. Utredningsalternativ med större geografiskt indelade områden

1
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PRO Hertsön Lerbäcken

Luleå 17-09-08

Till kommunstyrelsens sammanträde 11 september
Mat till kommunens äldre
Som en blixt från klar himmel slog nyheten ner att avtal tecknats med Piteå kommun om
leverans av mat till Luleå kommuns äldre. Nyheten levererades via media utan att tidigare
kommit kommuninnevånarna till kännedom!
Starka reaktioner hos våra medlemmar gör att vi vänder oss till ledningen med följande frågor
och synpunkter:
Varför har inte denna fråga kommit upp och diskuterats i olika fora eller olika samverkansorgan
där möjligheter att framföra synpunkter kunnat lämnas
Vi finner det djupt odemokratiskt att exempelvis både KPR och Socialnämnden hållits utanför i
en så viktig fråga som handlar om mat till kommunens äldre.
Vart tog utredningen om kostproduktion i Luleå kommun som tillsattes i juni 2015 vägen?
Den tillsattes när det stod klart att köket på Sunderby sjukhus inte längre skulle kunna leverera
mat.
Vad har två års utredning kommit fram till?
Hur kan det komma sig att den största kommunen i Norrbotten befolkningsmässigt inte själva
har ett kök som kan laga mat till sina äldre?
Samverkan mellan länets kommuner är bra men i det här fallet tycks man ha glömt de
miljömässiga konsekvenserna av ökande transporter mellan Piteå och Luleå.
Vi kräver att frågan utreds ordentligt och förväntar oss en demokratisk process.

PRO Hertsön Lerbäcken
gm
Monica Carlsson
Britt Bernhardsson
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Arbetsgivaravdelningen
Jenny Nilsson

2017-09-18

1 (2)
Ärendenr
2017/1172-2392

Avgångsförmån vid arbetsbrist
Ärendenr 2017/1172-2392

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta personalkontorets förslag till
avgångsförmån vid arbetsbrist att gälla under åren 2018-2020.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2009 har det funnits ett beslut från kommunfullmäktige om att kunna
erbjuda avgångsförmån till medarbetare för att förhindra uppsägningar.
Beslutet som gällde mellan perioden 2009 till och med 2014 innebar att alla
förvaltningar i händelse av övertalighet har kunnat erbjuda medarbetare över
61 år och äldre en avgångsförmån som motsvarar 80% av aktuell månadslön
under den tid som skulle utgjort uppsägningstiden från arbetsgivarens sida,
max 12 månader.
Beslutet som gäller mellan perioden 2015 till och med 2017 innebär en
möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda avgångsförmån till medarbetare vid
arbetsbristsituationer för att förhindra att uppsägning sker. Avgångsförmånen
kan endast erbjudas då syftet är att främja generationsväxling eller då
kompetenskraven har förändrats i verksamheten. Avgångsförmån motsvarar
en ersättning på 80 % av aktuell månadslön under tid som motsvarar
arbetsgivarens uppsägningstid vid arbetsbrist, max 12 månadslöner. En
förutsättning är att befattningen som medarbetaren lämnar inte återbesätts
däremot kan förändrade kompetenskrav leda till att ny befattning inrättas.
Avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning.
Övertalighet som inte fullt ut kan lösas med avgångsförmån hanteras i
enlighet med Lagen om anställningsskydd.
Personalkontoret föreslår att avgångsförmånen vid arbetsbrist som gäller för
perioden 2015-2017 förlängs till och med 2020. Anledningen är att
arbetsgivaren Luleå kommun står inför stora förändringar bland annat
gällande översyn av nämnds- och förvaltningsstruktur samt samordning
stödprocesser och kundservice som eventuellt kan leda till arbetsbristsituationer.
Antalet beviljade avgångsförmåner:
2009 – 26 st.
2010 – 61 st.
2011 – 49 st.
2012 - 15 st.
2013 - 2 st.
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2014 – 2 st.
2015 – 2 st.
2016 – 2 st
2017 – 0 st. (per den 18/9)

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09 § 74 KLF Hid: 2015.824

Jenny Nilsson
Avdelningschef Arbetsgivaravdelningen

Beslutet skickas till
Personalkontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-02-09

§ 74
Avgångsförmån vid arbetsbrist
Ärendenr 2014/1130-02

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta personalkontorets förslag till
avgångsförmån vid arbetsbrist att gälla under åren 2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2009 har det funnits ett beslut från kommunfullmäktige om att kunna
erbjuda avgångsförmån till medarbetare för att förhindra uppsägningar. Detta
beslut har förlängts av kommunsstyrelsen vid ett tillfälle och har inneburit att
alla förvaltningar i händelse av övertalighet kunnat erbjuda medarbetare över
61 år och äldre en avgångsförmån som motsvarar 80 % av aktuell månadslön
under den tid som skulle utgjort uppsägningstiden från arbetsgivarens sida,
max 12 månader.
Senaste beslutet om att hantera övertalighet genom att erbjuda avgångförmån
gäller till 2014-12-31.
Behovet av avgångsförmån framgent är svårt att bedöma. De tidigare besluten
kring avgångsförmån har inneburit att uppsägningar pga. arbetsbrist kunnat
undvikas.
Antalet beviljade avgångsförmåner har varit:
2009 – 26 st.
2010 – 61 st.
2011 – 49 st.
2012 - 15 st.
2013 - 2 st.
2014 – 2 st.
Personalkontoret föreslår en möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda
avgångsförmån till medarbetare vid arbetsbristsituationer för att förhindra att
uppsägning sker. Avgångsförmånen kan endast erbjudas då syftet är att
främja generationsväxling eller då kompetenskraven har förändrats i
verksamheten. Avgångsförmån motsvarar en ersättning på 80% av aktuell
månadslön under tid som motsvarar arbetsgivarens uppsägningstid vid
arbetsbrist, max 12 månadslöner. En förutsättning är att befattningen som

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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§ 74 (forts)
medarbetaren lämnar inte återbesätts däremot kan förändrade kompetenskrav
leda till att ny befattning inrättas.
Avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning.
Övertalighet som inte fullt ut kan lösas med avgångsförmån hanteras i
enlighet med Lagen om anställningsskydd.
Personalkontoret föreslår i skrivelse 2014-12-11 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till avgångsförmån vid arbetsbrist
att gälla under åren 2015-2017.
Arbetsutskottet har 2015-01-19 § 10 beslutat bifalla personalkontorets förslag.

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

Beslutsunderlag




Kommunfullmäktige beslut 2009/337-02 (bilaga 1)
Kommunstyrelsen beslut 2012/722-02 (bilaga 2)
Arbetsutskottets protokoll § 10, 2015-01-19

Beslutet skickas till
Personalkontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
Inköpskontoret
Josefine Barsk

2017-09-29

Förslag till beslut om tilldelning av kontrakt avseende
upphandling av litteratur
Ärendenr 2017/732-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Josefine Barsk
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-08-25

1 (2)
Ärendenr
2017/929-1.2.3.5

Finansiering av förslag till samverkan mellan IUC
Norrbotten och Luleå kommun
Ärendenr 2017/929-1.2.3.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera IUC
Norrbotten med 100 tkr år 2018, 200 tkr år 2019 och 200 tkr år 2010.
2. Anvisade medel ska omfatta TBN-analyser i Luleå,
kompetensförsörjningsinsatser/Teknikcollege.
3. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
4. Medel utbetalas årsvis i januari.
5. Luleå kommun tecknar inte aktier i IUC Norrbotten.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora
företag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt
elektronik/IT. IUC startade i Kalix men har sedan 1998 sitt kontor i Luleå.
IUC Norrbottens verksamhet finanseras genom att bolaget driver projekt,
vilket de upplever som sårbart och kortsiktigt. Bolaget söker därför långsiktig
finansiering från regionala företrädare och kommuner. Utöver en
basfinansiering föreslår IUC Norrbotten två alternativa finanseringslösningar
från kommunerna, en där kommunerna löpande ger bolaget medel för att
driva projekt och en där IUC löpande söker projektfinansiering hos
kommunerna.
Från Luleå kommun uppgår sökt årligt servicebidrag till 800tkr, varav
basuppdraget omfattar 200 tkr och projektverksamhet 600 tkr. Basuppdraget
omfattar TBN-analyser (Tillväxt i Befintligt Näringsliv),
kompetensförsörjning/Teknikcollege och industriutvecklingsresurs.
IUC Norrbotten har även som målsättning att bredda ägarskapet i bolaget och
erbjuder Luleå kommun ägarskap genom 250 aktier för 50 tkr.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att IUC Norrbotten har en viktig
funktion men vill framhålla en del synpunkter på förslaget till långsiktig
finansiering av IUC Norrbotten. Luleå kommun har under en lång period
varit medfinansiär till projekt som IUC Norrbotten varit part i och Luleå
kommun har också långsiktiga prioriteringar som ligger i linje med IUC
Norrbottens vision. Kvalitet & samhällsutveckling menar dock att det finns
flera skäl som talar för att Luleå kommun framgent ska fatta beslut om vilka
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projekt som kommunen ska medfinansiera och vilka branscher de ska rikta sig
mot och vilken organisation som ska vara projektägare. Kvalitet &
samhällsutveckling föreslår därför att kommunens servicebidrag till IUC
Norrbotten enbart ska omfatta basuppdraget (TBN-analyser,
kompetensförsörjning/Teknikcollege). TBN-analyser bedrivs f n genom ett
projekt som Luleå kommun medfinansierar, projektet avslutas i slutet av år
2018.
Luleå kommun har i dagsläget delägarskap i ett stort antal
näringslivsstödjande bolag. Och en handfull förfrågningar om ytterligare
delägarskap har påannonserats, flera av dessa har regionala uppdrag. I
jämförelse med jämförbara kommuner har Luleå kommun en kraftfull
satsning på lokala och regionala näringslivsbolag. Luleå kommun har t ex
genom finansieringen via Luleå Näringsliv finansiering av ett lokalt
industrinätverk. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår därför att Luleå
kommuns engagemang i IUC Norrbotten inte ska omfatta ägarskap.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
IUC Norrbotten, Ekonomikontoret, Kvalitet & samhällsutveckling
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Förslag på samverkan mellan
Luleå kommun och IUC Norrbotten
Träff 2017-05-18

Innehåll
1

Kort information om IUC Norrbotten

bild 2 - 8

2

Industrins betydelse för regionens utveckling

bild 9 - 10

3. Strategiplan och basuppdrag

bild 11 - 15

4. Samverkan med kommuner – grundstruktur

bild 16 - 18

5. Förslag - Samverkan med Luleå kommun
q
q

Innehåll och erbjudande
Omfattning/finansiering

bild 19 - 22
bild 23 - 24
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1

IUC Norrbotten
•

Ett av 15 IUC bolag - IUC Sverige

•

Tillväxtmotor för industriella SMF

•

Ägare: Industri 60%, Institut, kommuner

•

15 års erfarenhet av utveckling av SMF

•

Behovsinventering sedan 2005

•

> 500 SMF: Verkstad, Trä & Industriellt
byggande, IT och elektronik, energi/miljö

•

EU notifierade – söka offentliga medel
till projekt

•

IUC Norrbotten => IUC Norr
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IUC Norrbotten AB – Styrelse & medarbetare
Styrelse:

•

Strategisk och erfaren
styrelse

•

Affärsdrivna
företagsutvecklare

•

Med kompletterande
branschkunskaper från
industrin

•

God förståelse om
företagande och dess
villkor

•

Jämställt och hållbart
arbetssätt

Nya i styrelsen 25/5 2016:
- Anne Karlenius
- Annelie Fredriksson

Medarbetare:
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Avgående:
- Maud Spencer

Framgångsfaktorer – företagens behov styr

Teknik

Produktutveckling

Kompetens

Organisation

Ledning

Marknad/försäljning

TBN-databas
SMF-nytta
Resultat
Effektivt
Samordning
Samverkan

IUC Kompetens Norr
Rådgivning

Affärsutveckling

TBN
Events
Nätverk

Beslutade
projekt

Internationalisering

Produktionsutveckling
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IUC

Genomförs inom ramen
för projekt

Matcha behov
och projekt

Projekt

Uppdrag

Andra aktörers projekt

Identifiera behov och utmaningar
Utvecklingssamtal med 250 ftg (10 år)

FINANSIERING

Framgångsfaktorer - Behovsstyrda åtgärder

Jämställdhet och Mångfald – genomsyrar alla våra satsningar
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Framgångsfaktorer – Affärsdriven
förflyttning av företag och individer
Affärsdriven företagsutveckling
som säkrar förflyttning av företag
Önskat läge

Exempel på önskat
läge – tydligt mål:

•

Ökad export

•

Effektivare
produktion

•

Etablering av
ny tjänst

•

Ökad lönsamhet

Nuläge
Åtgärder
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Framgångsfaktorer - arbetsprocesser

1000-tal

> 250 företag

> 100 företag

50 – 70 företag

Utvecklade stödprocesser
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> 250 företag

Pågående projektsatsningar 2017-18
Ø Exportprojekt - stöttar industriella SMF att bli etablerade exportföretag –
samarbete med Business Sweden (nationell nivå) [Projekt PEGIN XL]

Ø Utveckling av leverantörsföretag till basindustrin (5 basindustrier, 140
industriella SMF, 12 kommuner). [Projekt TmU]

Ø Kompetensutveckling – kompetensutvecklingsplaner, utbildningar riktad till
industriella SMF. [Projekt Kompetenslyft Industri]

Ø Optiska mätsystem - nya affärsmöjligheter [Projekt OMIN]
Ø Jämställdhetsprojekt med fokus på ökad affärsförmåga [Projekt Mångväx]

Ø Effektiva produktionsprocesser
Industri 4.0 (förstudie)

….som förflyttar våra företag

Ø Smart Industri / Digitalisering- coaching av industriella SMF (1 av 15
satsningar i Sverige via Tillväxtverket)
Ø Lågenergisamverkan – Lågan
Ø Nya affärsmodeller för SMF inom
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processindustrin (Interreg)

Önskat läge

RESUL

Nuläge
Åtgärder

Industrins betydelse
för regionens utveckling
Industrin är
”ryggraden” i vår region”
och har stor betydelse
för regionens
fortsatta utveckling.

Industrinätverket Norr
med SMF, stora företag,
kommuner, regionen och
aktörerna som
utvecklingspartners.

Regionen behöver skapa
en industriell agenda för
industrin i norra Sverige
som stärker våra företags
konkurrenskraft.

Regionen behöver
kraftsamla
- öka samverkan
i regionen.
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Industrins betydelse för regionens utveckling
• Industrin - är mycket viktig för länets fortsatta utveckling:
‒
‒

Basindustrin/större industriföretag – starka innovationsdrivare
Industriella SMF – innovativa , där tillväxtpotentialen är som störst

• Förändringstakten ökar allt mer. Cykeln idé-utvecklingproduktion-försäljning-expansion-mognad går allt fortare.
• Ny teknik och ny kunskap driver på förändringstakten och
förändrar affärsmodellerna.
• SMF måste hänga med - krävs ny kompetens, ökat affärsfokus,
nya leverantörsamarbeten, internationellt perspektiv – export
• Fler produkt/tjänsteföretag behöver skapas i regionen
• IUC utgör en strategisk resurs för att ”förflytta” dessa företag
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IUC Norrbotten AB – Strategiplan 2020
IUC Norrbottens vision är att vi år 2020 är en av Sveriges
bästa tillväxtmotorer för industriella SMF och där industrins
positiva utveckling har kraftfullt tillväxten i norra Sverige.

IUC Norrbottens strategiska mål är att:

1.

Erbjuda affärsdrivande insatser som förflyttar regionens
industri- och teknikföretag till en starkare position -där
expansion på en större marknad är en förutsättning för tillväxt.

2.

Inta en operativ och tydlig position i regionens
innovationssystem genom lokal närvaro och samarbete med
kommuner i norra Sverige.

3.
4.

Etablera och driva ett starkt industrinätverk i norra Sverige.
Genom en strategisk kompetens inom industriell utveckling
vara en effektiv och ”modern” tillväxtmotor med ett jämställt
och hållbart förhållningssätt.
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IUC Norrbotten AB – Värdegrund

INSPIRATÖR
INKLUDERANDE

AFFÄRSDRIVANDE

VISIONÄR
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KATALYSATOR

IUC:s framtid
Utvecklat samarbete
med kommuner,
basindustrier
och industriella SMF

Industriellt
utvecklingsnätverk
Industrinätverk Norr
juni 2017

Tydligt regionalt
utvecklingsuppdrag basuppdrag för att utveckla
industriella SMF
Framställan april 2017

Nyemission – breddat
ägande
juni - sept 2017
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Basuppdrag
IUC Norrbottens
roll
• Företagsnära,
inventerar behov
• Initierar satsningar
• Affärs och
resultatfokus
• Tillför kompetens
• Nätverksbyggare
• Kopplingsdosa i
innovationssystemet

IUC Norrbotten arbetar med strategisk affärsutveckling och förflyttar
företag genom väl fungerande arbetsprocesser och insatser.
Målgrupper för basuppdraget (Erbjudandet):
Industriella SMF:

Region (RN, RV)

Kommuner:

• TBN analyser
• Industriella nätverk inkl.
basinsatser
• Förstudier och
utvecklingsprojekt
• Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser

(Utvecklingsansvariga):
• Tillgång till
Industrinätverk
• TBN analyser
• Årlig rapport
• Förslag till kommande
satsningar
• Kompetensförsörjning

• Industriutvecklingsresurs
• TBN analyser
• Kompetensförsörjning/
Teknikcollege

• Erbjuda företagsspecifika
insatser

Akademi/Institut:
• Identifiera företag med fou behov/samverkan
• Stödja kommersialisering av fou resultat
• Fou resultat och teknikutveckling överförs till SMF
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Större industriföretag, basindustri:
• Leverantörsnätverk
• Utveckling av
leverantörer

Nuläge: IUC basuppdrag – RN och kommunerna
.Basuppdrag Region Norrbotten (RN):
•

nov – feb 2016: Flertal träffar med politiker, RN, NLL, kommunförbundet

•

7 mars 2017: Träff med Tillväxtberedningen på RN – resulterade i att en
arbetsgrupp tillsätts från RN och att IUC lämnar in en framställan april 2017

•

april - sept: Utformning av basuppdrag och beslut om basuppdrag tom 2020

•

aug – dec: Samverkansavtal med Region Västerbotten

Samverkansavtal med kommuner:
•

jan – feb - 17: Träffar kommuner: Luleå, Piteå, Skellefteå, Gällivare, Kiruna,
Pajala, Kalix, m.fl. – Förslag samverkansform och erbjudande - positiv respons

•

mars – april -17: Utformning grundförslag och återkoppling från kommunerna

•

maj -17: Utformning av förslag till struktur och innehåll i samverkansavtal –
initialt med Piteå, Gällivare, Luleå, Kalix och Skellefteå kommun.

•

juni – aug -17: Säkring av samverkansavtal med dessa kommuner.

•

sept – dec -17: samverkansavtal med övriga kommuner AC/BD
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Samverkan med kommuner - Grundstruktur
Två alternativa förslag:
1. Fast årlig summa – över initialt 3 år:
• Basuppdrag på kommunnivå - baseras på en fast årlig summa för att
dels säkra IUC uppdrag och dels säkra prioriterade projektsatsningar
• Nivån baseras (viktas) med avseende på antal innevånare och tidigare
anslagna medel till satsningar riktade till industriella SMF i regionen..

2. Löpande beslut projekt samt årlig partneravgift
• IUC ansöker löpande medfinansiering till respektive projektsatsning från
alla kommuner och regions ansvariga parter.
Slutsats: Alternativ 1 förordas bl.a Piteå kommun, Skellefteå
kommun, Gällivare kommun, samt Luleå kommun
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Samverkan med kommuner - Grundstruktur
• Den modell för serviceavgift utgår från alternativ 1 (beskrivet ovan),
dvs en avgiftsnivå kopplat till antal invånare och består av två delar:
Del 1: Basuppdrag (ca 25% av totala årliga serviceavgiften).
Kopplas till IUC åtaganden till respektive kommun.
Del 2: Avsatta medel för medfinansiering av utvecklingssatsningar
som efterfrågas av industrin (ca 75 %). IUC ansvarar för att
säkra att medlen nyttjas effektivt och på konkreta satsningar.
Koordineras och genomförs i samverkan med kommunerna.

• Tilläggsåtagande (Del 3) med kommunerna regleras under separat
punkt. Exempel - samfinansiering av satsningar och resurser på lokal
nivå (Skellefteå, Gällivare, Piteå, Kalix).
I nedanstående bilder redovisas dels den medfinansiering som
kommunerna redan beslutat 2017-18, samt förslag på den årliga
serviceavgiften som baseras på antal invånare.
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Total serviceavgift per kommun –
Underlag för avtal med kommunerna

16
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Erbjudande till Luleå kommun
• IUC Norrbotten åtagande (Del 1 & Del 2) - strategisk affärsutveckling
som förflyttar Luleå kommuns industri- och teknikföretag genom väl
fungerande arbetsprocesser och insatser. IUC åtar sig att:
1.

Stärka och utveckla samverkan med industrin – genom ett företagsnära
arbetssätt och kompetenta/ erfarna resurser.

2.

Löpande inventera industriföretagens behov och utmaningar (TBN
analyser) – samt sammanställa behoven på kommun nivå

3.

Initierar och genomföra projektsatsningar med affärs- och resultatfokus –
som utvecklar (förflyttar) företagen till en starkare position.

4.

Tillföra kompetens – till företagen genom kompetenshöjande satsningar,
samt stötta kompetensförsörjningen i företagen (utbildningar, seminarier,
mentorinsatser, TC, Industridagar, etc)

5.

Nätverksbyggare – utveckling av samarbets- och leverantörs-nätverk i
samarbete mellan industriella SMF & större företag.

6.

Vara en industri- och utvecklingsresurs till kommunen– i nära samarbete
med strategiska samarbetsparter i regionen.

7.

Årligen rapportera genomförda satsningar och aktuella utvecklingsbehov
(årsrapport)
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Erbjudande till Luleå kommun
Samt inom ramen för uppdraget (Del 1 och Del 2):

•

stötta utvecklingen av lokala samarbetsnätverk inom industri- och
teknikområdet, i nära samverkan med kommunen.

•

etablerar IUC ett regionalt industrinätverk som vänder sig till industri
- och teknikföretag i regionen. Industrinätverket utgör en
samarbetsplattform för att bl.a.:
o Utveckla samarbetet inom industrin i norra Sverige – över kommun &
länsgränser (Ex: export, kompetensutveckling, marknadsföring/mässor)
o Utforma en regional utvecklingsagenda (kort och lång sikt) – förankrad med
företagen - prioriterade satsningar redovisas.
o Utveckla samarbete mellan SMF och Universitet/Institut, testmiljöer, etc
o Vara en remissinstans, samordna satsningar (Digitalisering, Smart Industri)
o Positionera industrin i norra Sverige och öka företagens förmåga att sälja
tjänster på en större marknad.

•

Genomföra pågående projektsatsningar i nära samarbete
med kommunerna (se pågående satsningar ovan)
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Erbjudande till Luleå kommun
Samverkansavtal mellan IUC Norrbotten och Luleå kommun baseras på:

• En årlig serviceavgift på 800 kkr (se tabell ovan), som viktas efter
antalet invånare i kommunen och som fördelas enligt följande
Del 1: Basuppdrag: 200 kkr/år (ca 25 % årliga serviceavgiften).
Del 2: Finansiering av projekt: 600 kkr/år (75 % av årlig serviceavgift)
som efterfrågas av industrin. IUC ansvarar för att säkra att
medlen nyttjas effektivt och baserade på behov & utmaningar
hos industrin. Förankras med Luleå kommun.

•

Tilläggsåtagande/uppdrag:

Del 3: Ytterligare åtaganden av större art – uppdrag, lokal resurs, etc.
Etablering av lokal IUC-resurs i kommunen,
• Ägare i IUC Norrbotten – Nyemission till nya ägare:
Del 4: Nyemission – riktad till Luleå kommun 250 aktier (50 kkr)
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Sammanställning Luleå kommun

2017

2018

2019

2020

200

200

200

220 (380)

600

100

420

800

800

• Del 3: Tilläggsåtagande

?

?

?

?

• Ägare IUC (250 aktier)

50

• Del 1: Bas avgift (25%)
• Del 2: Projekt (75%)
Totalt årsavgift:

• Totalt

100
0 (715)

150

142

___ 600_

.
420

800

800
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Jämför erbjudande till Skellefteå kommun
Samverkansavtalet mellan IUC Norrbotten och Skellefteå kommun
baseras på följande modell:

• En årlig serviceavgift på 750 kkr (se tabell ovan), som viktas efter
antalet invånare i kommunen och som fördelas enligt följande
Del 1: Basuppdrag: 190 kkr/år (ca 25 % årliga serviceavgiften).
Del 2: Finansiering av projekt: 560 kkr/år (75 % av årlig serviceavgift)
som efterfrågas av industrin. IUC ansvarar för att säkra att
medlen nyttjas effektivt och baserade på behov & utmaningar
hos industrin. Förankras med Skellefteå kommun.

•

Tilläggsåtagande/uppdrag:
Del 3: Ytterligare åtaganden av större art – uppdrag, lokal resurs, etc.

• Ägare i IUC Norr – Nyemission till nya ägare:
Del 4: Nyemission hösten 2017– Skellefteå kommun
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Sammanställning Skellefteå kommun

2017

2018

2019

2020

190

190

• Del 1: Bas avgift (25%)

100

190

• Del 2: Projekt (75%)

260 (300)

410 (150)
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ulrika Hagström

2017-09-21

1 (2)
Ärendenr
2017/76-1.2.1.1

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januariaugusti 2017
Ärendenr 2017/76-1.2.1.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
godkänna förvaltningens delårsrapport för perioden januariaugusti år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin delårsrapport för perioden januariaugusti, se bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande
beskrivning över Arbetsmarknadsförvaltningens måluppfyllelse.
Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KSArbetsmarknadsförvaltningens verksamhet under perioden. Flera nya
reformer förväntas införas under året för att på olika sätt påskynda
utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler
branscher. Särskilt svårt väntas det bli inom den offentliga sektorn som
har stort rekryteringsbehov de kommande åren. En utmaning för
arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som
idag står utanför arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas
och välfärden hotas. En stor del av förvaltningens utvecklingsmål riktar
sig till insatser för att andelen utrikesfödda som efter etablering går till
jobb eller studier ska öka. KS- Arbetsmarknadsförvaltning är i
slutskedet av sin anpassning till den nya ersättningsförordningen för
ensamkommande barn och unga. Bedömningen är att omvandlingen
följer tidplanen men tiden för avveckling av några verksamheter
förlängs något efter beslut av KS om att behålla en begränsad grupp av
asylsökande över 18 år i kommunen. I övrigt består materialet av
måluppföljning av styrkortet.

Beslutsunderlag


Arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport januari till augusti 2017
(bilaga)

Ulrika Hagström
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Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ulrika Hagström

2017-09-21

Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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Ärendenr
2017/76-1.2.1.1

••• Delårsrapport 2

Arbetsmarknadsförvaltningen
Jan - aug 2017
147

Innehållsförteckning
1 Verksamhetens måluppföljning ........................................................................................................ 2
2 Ekonomisk redovisning ....................................................................................................................... 2
3 Styrkort.................................................................................................................................................... 4
4 Analys ...................................................................................................................................................... 4

148

1 Verksamhetens måluppföljning
Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet under
perioden. Gruppen utrikesfödda kommer att öka i takt med att kommunplaceringarna ökar men
kommer plana ut 2019.
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt väntas det
bli inom den offentliga sektorn som har stort rekryteringsbehov de kommande åren. En utmaning för
arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför
arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och välfärden hotas.
KS-Arbetsmarknadsförvaltningen driver under perioden ett antal externt finansierade projekt. Bland
annat startar genomförandefasen för Workplace Luleå, ett projekt som riktar sig till utrikesfödda och
arbetsgivare för att underlätta matchning och snabbare inträde på arbetsmarknaden
Samverkan med Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av kommande ändringar i
Arbetsförmedlingens uppdrag gällande etablering och matchning och införandet av det planerade
studiestartsstödet.
Vuxenutbildningens arbete har ett fokus på tillgänglighet och möjliggörande för personer som av olika
anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera; individer som inte
fullgjort sin gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning, är födda utanför Europa eller behöver
ställa om för en ny yrkeskarriär. Ett annat fokus ligger på att tillgodose arbetslivets behov av kompetent
arbetskraft.
Antalet deltagare inom lärlingsutbildning har ökat och den yrkesutbildning med språkstöd i
kombination med kurser inom bygg och anläggning har avslutats och en del deltagare har valt att
fortsätta en yrkesutbildning inom området. Genom samverkan med 5-kantkommunerna bedrivs
gemensamma yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken såsom el, VVS och tandsköterskeutbildning i
syfte att säkra kompetensförsörjningen.
Vuxenutbildningen bedriver fortsatt yrkesförberedande SFI och har under perioden gjort insatser för att
andelen SFI studerande som avslutar sin utbildning och går vidare till utbildning ska öka.
Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andra språk är fortsatt stort.
KS- Arbetsmarknadsförvaltning är i slutskedet av sin anpassning till den nya ersättningsförordningen
för ensamkommande barn och unga. Bedömningen är att omvandlingen följer tidplanen men tiden för
avveckling av några verksamheter förlängs något efter beslut av KS om att behålla en begränsad grupp
av asylsökande över 18 år i kommunen. Verksamheten för ensamkommande barn under 2017 kommer
att täckas av Migrationsverkets bidrag. Flyktingmottagningen har däremot en tillfällig men stor ökning i
mottagandet innevarande år och har ökat sin organisation för att klara uppdraget.

2 Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

129 564

285 037

-187 950

-384 300

-297

-445

-58 683

-99 708

Kommunbidrag

69 707

104 560

Resultat

11 024

4 852

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader

Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för delårsuppföljning jan-aug 2017

149

Perioden

Prognos

292

400

400
0

2(7)

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar för perioden ett överskott på 11,0 mkr. Prognosen för år 2017 är
ett överskott på 4,9 mkr. Utfall samt prognos fördelar sig enligt nedan.
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Utfall Period

Budget Period

Avvikelse

Prognos

CENTRAL LEDNING OCH ADMINISTRATION

4225

5352

1127

1344

VUXENUTBILDNING

21463

31523

10059

3445

gemensamt Vux (adm syo bibliotek lärcentrum
ledning mm)

13242

13194

-48

-79

Komvux( GRUV samt Gymnasievux)

6277

7389

1111

1209

Särvux

764

752

-12

-18

SFI

1702

5619

3916

2323

Yrkesutbildningar (Yrkesvux övriga köpta yrkesutb
trainee lärling samt YH)

-502

4569

5071

0

Uppdragsutb samt interkommunalt

-20

0

20

10

ARBETSMARKNADS 0CH SYSSELSÄTTNINGS
AVD

30973,067

29826

-1148

63

gemensamma kostn AMA

6970

6923

-48

-111

projekt

-280

-200

80

162

sociala företag

765

755

-9

-14

Arbetsmarknadsåtgärder

7176

6543

-633

-342

Sysselsättningsverksamheter

9118

8638

-480

-1160

Feriejobb

7223

7166

-57

1528

PROJEKT OCH UTVECKLING

1787,6

2797

1009

0

FLYKTINGMOTTAGNING

234

210

-24

0

ENSAMKOMMANDE BARN

0

0

0

0

TOTALT

58683

69707

11024

4852

Central ledning och administration redovisar ett överskott på 1,1 mkr eftersom överskottskravet avsatts
centralt samt lönekostnader för förvaltningschef from 1/7 utgår. Prognosen är ett överskott på 1,3 mkr
varav 1% av anslaget dvs ca 1,1 mkr resterade härrör till förvaltningschefskostnader .
Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 10,0 mkr. Köpta utbildningar och yrkesutbildningar
redovisar ett överskott på 5,0 mkr till följd av att de statliga bidragen redan utbetalats och ännu ej
förbrukats. Resterande överskott 5,0 mkr är budgeterade personalkostnader som ej förbrukats pga av
rekryteringssvårigheter samt att intäkter för flyktingar på SFI överskridit budgeten. Prognosen för året
är att avsatta medel och statliga medel för externa utbildningar och yrkesutbildningar kommer att
förbrukas. Däremot beräknas ett överskott på ca 3,4 mkr för ej tillsatta lärartjänster samt ej budgeterade
intäkter.
Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett underskott på 1,1 mkr. Arbetsmarknadsåtgärder och
sysselsättningsverksamheterna redovisar ett underskott på 1,1 mkr främst pga av eftersläpning av
intäkter. Prognosen för Arbetsmarknadsinsatser är ett resultat enligt budget.
Projekt och utvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Avvikelsen beror på överskott i
projektet BaZar samt §37-medel. Prognosen för projekt och utvecklingsavdelningen är ett resultat enligt
budget.
Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett kommunanslag
på 315 tkr för informationsinsatser och bidrag till Röda korset för insatser för familjeåterförening.
Bruttokostnaden för perioden var 18,0 mkr vilket finansierades av Migrationsverket
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Verksamheterna för ensamkommande barn finansieras helt av Migrationsverket. Bruttokostnaden var
60,0 mkr och finansierades helt av Migrationsverket enligt avtalade platser.
Investeringarna följer plan.

3 Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare
till annan utbildning ska öka med 10% enheter.
Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande
barn genom att utveckla metoder för individuell planering i
samverkan skola-boende-arbetsmarknad.
Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller
studier ska öka med 5 % enheter under en tvåårsperiod.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Minskade utsläpp av växthusgaser
Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad
målgrupp.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till
förvaltningens kvalitetsarbete.
Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens
verksamheter i de för 2017 utvalda områdena.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Ta fram indikatorer och utgångsvärden för
flyktingmottagningens kvalitet.
Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av
deltagarnas lärande i jobbprocessen.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet
kommunbidrag/avkastningskrav.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.
Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya
ersättningsnivån.
Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier
genom förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för
jämförbara kommuner.
Andelen studerande som klarar sina studier ska öka med 10%
jämfört med 2016.
Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen
öka andelen försörjningsstödtagare som går till egen försörjning.

4 Analys
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare
till annan utbildning ska öka med 10% enheter.

För perioden har 15% av SFI eleverna gått vidare till studier inom
vuxenutbildningen. Jämförelse med tidigare år kan bara göras i
slutet av året. Det finns indikationer på att andelen ökar men om
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Nämnd-/Bolagsmål

Analys
målet på 10 % enheter kommer att nås är osäkert.
För att nå målet är närdistansstudier inom grundläggande
vuxenutbildning är införd. Överföringsmöten mellan SFI och
grundläggande alternativt gymnsievux genomförs.
Yrkesförberedande kurser inom SFI har startats bl.a. i syfte att locka
till gymnasiestudier inom vård.

Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande
barn genom att utveckla metoder för individuell planering i
samverkan skola-boende-arbetsmarknad.

Under perioden har projektet ALI som vänder sig till unga
flyktingar avslutats och implementering i ordinarie verksamhet
pågår. Fokus kommer att ligga på samverkan med skola och
arbetsgivare. Eftersom boendeformerna ändras och personaltätheten
minskar försvåras kommunikationen mellan
arbetsmarknadskonsulter och kontaktpersoner på boendena. Det gör
att målet eventuellt inte nås. Åtgärd: Under perioden påbörjas
därför arbetet med att inrätta en mötesplats på kvällstid för unga
utrikesfödda där de bland annat kan ta del av
arbetsmarknadsinsatser.

Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller
studier ska öka med 5 % enheter under en tvåårsperiod.

Målet är egentligen ett tvåårsmål men för 2016 var andelen 33 % så
detta tyder på att målet kan nås redan i år. under perioden var
utfallet 40%.
Särskilda insatser för målgruppen görs inom Jobbsteget som är ett
projekt som ger nyanlända personer eller långtidsarbetslösa
möjlighet till anställning. Syftet på sikt är även att trygga Luleå
kommuns försörjningsbehov av personal inom olika förvaltningar.
Utrikesfödda representerar 40% av deltagarna i denna insats.
Projektet BaZar riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket
långt från arbetsmarknaden. Projektet har under perioden uppvisat
mycket goda resultat. Under hösten startar projektet Workplace
Luleå med finansiering från Europeiska socialfonden för att snabbt
matcha ut utrikesfödda till arbete.
Vuxenutbildningen har under perioden utformat ett snabbspår för
utrikesfödda akademiker.

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad
målgrupp.

AMF har i dagsläget 7 pågående projekt, bl.a. Workplace Luleå ,
BaZar samt Jobbsteget som vänder sig till utrikesfödda alternativt
prioriterar målgruppen. (Jobbsteget 40 % utrikesfödda)
Dessutom har ett projekt med Bovärdar visat sig vara framgångsrikt
för att öka intresset att bistå med lägenheter från privata
fastighetsägare. Under perioden har driver KSArbetsmarknadsförvaltningen även ett regionalt projekt för att
utveckla och samordna samhällsorienteringen för utrikesfödda.
Flertalet mindre projekt bedrivs också tillsammans med andra
aktörer samt civilsamhället och ytterligare projekt är under
planering.
De externa medlen kommer främst från Europeiska socialfonden,
Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till
förvaltningens kvalitetsarbete.

Under perioden har en inventering av brukarundersökningar gjorts i
syfte att kartlägga behovet av fortsatt förbättring av
brukarorienteringen i verksamheternas utvecklingsarbete.
Brukarundersökningar genomförs som rutin på Vuxenutbildningen
efter varje avslutad kurs eller utbildning på gymnasial och YH- nivå.
Dessa är nu digitaliserade i syfte att öka svarsfrekvensen och har
under perioden utökats att även omfatta SFI och särskild utbildning
för vuxna.
Brukarundersökningar genomförs på integrationsavdelningen bland
ensamkommande barn.
Flyktingmottagning genomför inte brukarundersökning i dagsläget.
Brukarundersökning är framtagen men inte genomförd på
Arbetsmarknadsavdelningen. Denna är ute på remiss och planerad
att genomföras under i oktober.
För att uppfylla målet krävs även att resultat omhändertas för
strategiskt förbättringsarbete.

Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens
verksamheter i de för 2017 utvalda områdena.

Målet är långsiktigt och kommer inte fullt ut att nås under 2017.
Analyser har gjorts av könsuppdelad statistik under 2016.
Övergripande åtgärder är utvalda utifrån områden där skillnader

KS-Arbetsmarknadsförvaltning, Underlag för delårsuppföljning jan-aug 2017

152

5(7)

Nämnd-/Bolagsmål

Analys
har konstaterats. Ytterligare könsuppdelad statistik kommer att
analyseras och en övergripande handlings- och aktivitetsplan för
förvaltningen och för varje verksamhetsområde påbörjas inför 2018
under gemensam planeringsdag för alla chefer.
För planeringsperioden 2018-2020 finns kvantitativa mål uppsatta.
Förbättringsarbete har påbörjats men likvärdig service bedöms inte
kunna nås under 2017.
Exempelvis så är målet jämnare fördelning mellan könen av
deltagare på egna verksamheter ett långsiktigt mål eftersom
genomloppstiden för en deltagare är närmare två år.
Vuxenutbildningen anpassar sina utbildningar så att de skall passa
både kvinnor och män och fortsätter följa sökande och
avbrottsstatistik uppdelat på kön.

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för
flyktingmottagningens kvalitet.

Detta har ej varit prioriterat under perioden. Osäkert om målet nås
2017.

Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av
deltagarnas lärande i jobbprocessen.

Tveksamt att upphandling och påbörja genomförande och
mätningar under 2017 hinns med. Beslut måste tas under hösten om
målet skall flyttas fram eller strykas 2018.

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Särskilda utbildningstillfällen kring personalområdet för
förvaltningens chefer såsom arbetsmiljö alkohol och droger har
genomförts. Särskilda insatser kring riskbedömningar på boendena
pågår.
Den stora förändringen av verksamheten för ensamkommande barn
utifrån den nya ersättningsförordningen ställer höga krav på
verksamhetens chefer för att klara en bra verksamhet. Insatser för
boende chefer för ensamkommande barn pågår. Bl.a. införs
beredskapsorganisation i samverkan med socialförvaltningen samt
hur enhetschefernas övertidsuttag kan minska utreds. Nytt
ledningssystem för boendechefer är infört för att underlätta styrning
av verksamheten.
På vuxenutbildningen har det lokala flextidsavtalet utvärderats och
personalen kommer att övergå till det kommungemensamma
flextidsavtalet. Införande av extra stödresurser för rektorer med mer
än 30 medarbetare planeras införas.
Målet bedöms nås.

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Målet är att alla Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska
hälsodiplomeras. Detta mål är dock långsiktigt och ska vara klart
senast år 2019. Målet är även att förvaltningens sjuktal ska sjunka.
För perioden har sjuktalet sjunkit från 8,0 % till 7,0 % i jämförelse
med föregående år. Hållbart medarbetarengagemang kommer att
mätas under året. Eftersom det inte har mätts tidigare har
förvaltningen inget mål för detta i år.
Alla verksamheter utom vissa boenden för ensamkommande barn
och unga har påbörjat arbetet med hälsodiplomering. Orsaken till
detta är den nya ersättningsförordningen medför en stor
organisationsöversyn. Till följd av detta förändras
personalsammansättningen och en stor del av de anställda kommer
att varslas om uppsägning, vilket gör hälsodiplomeringen svår att
genomföra.
Inom övriga arbetsgrupper i förvaltningen görs även insatser inom
lönekriterier och utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Osäkerhet råder hur sjuktalen kommer att utvecklas med tanke på
de stora verksamhetsförändringarna inom verksamheten för
ensamkommande barn. En verksamhetsöversyn av
arbetsmarknadssidan kommer även att påbörjas under hösten, vilket
också kan påverka medarbetarengagemanget och sjuktalet.

Verksamheten bedrivs inom angivet
kommunbidrag/avkastningskrav.
Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.

Resultatet för perioden är ett överskott på 11,0 mkr. Prognosen för
Arbetsmarknadsförvaltningen är ett överskott på 4,8 mkr
Översyn av lokaler sker i dagsläget vid Integrationsavdelningen och
dess verksamhet för ensamkommande barn och unga. Anpassning
sker till den nya ersättningsförordningen som träder i kraft den 1:a
juli. Handlingsplan är framtagen som omfattar lokalutnyttjandet.
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Analys
Integrationsavdelningen kommer att nyttja befintliga lokaler
kvällstid då de ej används för andra aktiviteter för mötesplats för de
ensamkommande barnen.
Organisationsöversyn av arbetsmarknadssidans verksamheter
kommer att påbörjas under hösten. Översynen omfattar utredning
av egna lokaler för verksamheter för arbetsmarknadsinsatser.
Genomgång av gemensamma lokaler för central ledning och
administration har påbörjats och åtgärder för förtätning har skett.
Ytterligare åtgärder och eventuell ombyggnation planeras för år
2018.
Bedömningen är att analyser och framtagande av planer kommer att
hinnas klart under året samt att möjliga effektiviseringar under 2017
kommer att genomföras.

Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya
ersättningsnivån.

Personal: Pågående personalminskning enligt plan.
Uppsägningstiden pågår. Resultat och effekt: Minskade
personalkostnader som harmoniserar med nya ersättningar och
riktlinjer för boendeverksamheten.
Boenden: En trestegsraket där de två första stegen är genomförda 1
april och 1 juli. Resultat och effekt: boenden har omvandlats så att de
harmoniserar med nya ersättningar och boenderiktlinjer. Mer
relevanta boendeformer utifrån målgruppens behov.
Justering görs även med hänsyn till beslut att tillfälligt låta
asylsökande över 18 år bo kvar i kommunen.

Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier
genom förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för
jämförbara kommuner.

Under perioden jan-juli har 445 personer avslutats. Av dessa har
totalt 78 personer avslutats till osubventionerat arbete,
subventionerat arbete utanför kommunen eller studier. Föregående
år avslutades samma period 357 personer varav 85 personer
avslutades till osubventionerat arbete eller studier. Andelen som
avslutats till osubventionerat arbete, subventionerat utanför
kommunen eller studier har minskat från 23,8% till 17,5%.
Målet är långsiktigt och kommer ej att nås 2017. Planerad
måluppfyllelse är år 2020.
Andelen som går till studier ligger på samma nivå eller bättre som
jämförbara kommuner och förväntas göra det även vid årsslutet.
En översyn av arbetet med arbetsmarknadsinsatser har påbörjats.
Under perioden har en extern konsult fått uppdrag att genomlysa
arbetsmarknadsavdelningen och göra en nulägesanalys och ett
förändringsförslag.

Andelen studerande som klarar sina studier ska öka med 10%
jämfört med 2016.

Andel som klarar sina studier av de som genomfört sina kurser har
ökat från 92,3 % till 93,5% i jämförelse med föregående period.
Andel som klarar sina studier av alla som påbörjat vilket inkluderar
avhopp kan inte mätas och jämföras för en enskild period utan
endast vid årets slut. Indikationer finns på att andelen som påbörjar
och klarar sina studier har ökat om detta motsvarar en så hög andel
som en ökning på 10 % är osäkert.
Insatser för att förbättra resultatet görs inom språkutvecklande
arbetssätt samt betyg och bedömningar.

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen
öka andelen försörjningsstödtagare som går till egen försörjning.

Samma period 2016-01-01--2016-09-01 gick 0 av 14 avslutade
personer anvisade från socialförvaltningen vidare till jobb eller
studier.
2017-01-01--2017-09-01 gick 4 av 10 avslutade personer anvisade från
socialförvaltningen till arbete eller studier.
Eftersom underlaget är knapphändigt är det svårt att dra några
långsiktiga slutsatser.
Arbetet pågår med att hitta gemensamma processer kring anvisning
av arbetssökande bidragstagare till jobbsökarinsatser på AMF.
Tillsammans med socialförvaltningen ska andelen bidragstagare
totalt i Luleå kommun som går till arbete eller studier öka.
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Sammanfattning av ärendet
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förvaltningens uppdrag och ekonomi. I övrigt består materialet av uppföljning
för mål i styrkort.
Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade
insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett
kommer att nås vid årets slut. Ett mål är i pausläge av ekonomiska skäl
(Skärgårdsboken). Ett mål i kommunledningsförvaltningens styrkort avser
tillväxtkontoret som numera ingår i Kvalitet och samhällsutveckling.
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1 Förord
Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och
ambitioner. Förvaltningen har till uppgift att vara drivande, stödjande och rådgivande för kommunens
förvaltningar och bolag. Förvaltningen har även i uppgift att säkra att kommunstyrelsen får relevant
uppföljning. Förvaltningen är systemägare för merparten av de kommungemensamma systemen. Inför
2017 delades förvaltningen då tillväxtkontoret och samhällsutvecklingskontoret bröts ut ur
förvaltningen och bildade en gemensam stab, kvalitet och samhällsutveckling. Samtidigt pågår arbetet
med samordning av stödprocesser och kundservice vilket förändrar förutsättningarna för förvaltningen
innebärande bland annat att ett servicekontor inrättas. Nu pågår arbete med implementering av de
verksamheter som ska ingå i servicekontoret. För närvarande är kundcenter, ekonomicenter och
lönecenter på väg att inrättas och utredningar pågår av ytterligare administrativ verksamhet.
Verksamheten planeras att dra igång stegvis med början i februari 2018. Förvaltningens är i omställning
och ett inre arbete med kvalitetsfrågor kommer att inledas i samarbete med staben. Förvaltningen har
även valt att förstärka resurserna kring kvalitetsfrågorna.
Kommunledningsförvaltningens verksamheter är av stor betydelse för koncernens förmåga att leverera
tjänster med kvalitet. Förvaltningens kunder är huvudsakligen, om än inte enbart, interna kunder vilka i
sin tur ger service till medborgare och externa kunder. Det är centralt att kommunledningsförvaltningen
i sina verksamheter har dessa slutkunder i fokus. Kund- och medborgarnytta med ett helhets- och
koncernperspektiv ska ge resultat som svarar mot kommunens nationella ambitioner. Ett särskilt
uppdrag från kommundirektören är att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrerad
verksamhet. Handlingsplanen som kommer att kopplas till kommunfullmäktiges mål "Minska
identifierad ojämställdhet i verksamheten" kommer att ingå i 2018 års verksamhetsplan.
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2 Verksamhetens måluppföljning
Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom
förvaltningens kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade insatser
för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer att nås vid årets slut. Ett mål i
kommunledningsförvaltningens styrkort avser tillväxtkontoret som numera ingår i Kvalitet och
samhällsutveckling. Ett mål är i pausläge av ekonomiska skäl. Kommunledningsförvaltningens
verksamhet bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

3 Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

73 145,2

104 401,0

-152 819,6

-249 362,7

Kapitalkostnader

-13 141,6

-20 928,6

Nettokostnader

-92 816,0

-165 890,3

Kommunbidrag

116 306,8

174 460,2

23 490,8

8 569,9

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Resultat

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

8 652

15 900

Årsbudget

30 400

Avvikelse

14 500

Förvaltningens prognos för 2017 är ett överskott med 8,6 mkr fördelat på ekonomikontoret med 7,8 mkr,
inköpskontoret med 0,2 mkr, It-kontoret med 0,2 mkr och kansliet med 0,2 mkr.
Kommunikationskontoret och personalkontoret prognostiserar nollresultat.
Inom förvaltningen redovisas betydande kommunövergripande budgetposter. Periodens resultat vid
augusti månads utgång är ett överskott med 23,4 mkr. Av detta överskott är anslaget för
bosättningsuppdraget den mest betydande delposten som vid augusti månads utgång redovisar ett
överskott med 4,7 mkr. Anslaget fördelas löpande till de förvaltningar där kostnader uppstår under
hösten. Prognosen för anslaget är att det kommer att förbrukas i sin helhet. Det administrativa projektet
är ytterligare en betydande delpost som per augusti redovisar ett överskott med 3,9 mkr. Projektet bär
kostnader för omställningen av den administrativa verksamheten och anslaget ska räcka fram till 2018.
Prognosen för året är därför ett överskott med 5 mkr vilket motsvarar kostnaderna som beräknas uppstå
under nästa år. Även anslaget för kostnader för Office 365 licenser redovisar per augusti månad ett
överskott med 4 mkr. Utrullningen av Office 365 inleds under hösten i samband med utbyte av datorer
till Windows 10 men anslaget kommer inte att förbrukas fullt ut. Utbytet av datorer är ett omfattande
arbete och har senarelagts i vissa delar vilket även gett upphov till överskott inom IT-verksamheten.
Överskott redovisas även för anslaget för förmånsportalen med 1,8 mkr pga. överklagad upphandling.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisar tillsammans ett positivt överskott om 1,0 mkr och
prognosen för helåret är ett överskott med 0,5 mkr. Överskott i perioden redovisas även för
platsmarknadsföring med 1,4 mkr som i huvudsak kommer att upparbetas under hösten 2017.
Därutöver redovisar anslaget för digital utveckling ett överskott per augusti med 3,3 mkr.
Kommunövergripande utvecklingsprojekt har inte hunnit lanseras under året för att motsvara anslaget.
Prognosen belastas även av kostnader för avgångsuppgörelsen för skolchefen.
Den stora positiva avvikelsen i årsprognosen för investeringsbudgeten beror på att skolan som en del i
sina effektiviseringsåtgärder valt att inte fullfölja sin utbytesplan avseende skoldatorer, vilket kraftigt
minskar investeringsbehovet av skoldatorer under innevarande år.
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4 Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten

5 Analys
Nämnd-/Bolagsmål

Analys

Ökat byggande för fler Luleåbor

Förvaltningen ansvarar för det samlade arbetet kring
platsvarumärket och att stötta arbetet riktat mot 10 000 nya
Luleåbor. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att synliggöra
kommunens expansion, bland annat arrangerade vi ett nationellt
seminarium i Luleå den 28 april med över 200 deltagare.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Förvaltningen genomför integrationsutbildning på arbetsplatserna
riktad till medarbetare med behov att utveckla sin förmåga i svenska
språket både muntligt och skriftligt samt få förståelse för hur
svenska arbetsplatser fungerar. Medborgarkontoret i Råneå har
startat ett samarbete med AMF för att få fler att bosätta sig i Luleå.
Där tillhandhålls information, vägleding och och stöd för
asylsökande.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Tillsammans med Fritidsförvaltningen har möjligheterna analyserats
att göra en webbversion av den skärgårdsbok som Luleå kommun
har tagit fram. Genomförandet är pausat eftersom det är förenat med
kostnader som inte är budgeterade.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Förvaltningen utveckla arbetet med hållbara inköp med fokus på
bland annat växthusgaser. Insatserna består i kontinuerlig
kompetensutveckling, samarbete internt och miljökrav i
upphandlingar. Under året startar ett projekt i syfte att formulera
skarpa och tydliga uppföljningsbara mål för hållbara inköp med
särskild hänsyn till ekologisk hållbarhet.
I övrigt görs en reseöversyn i syfte att minska bidraget till koldioxid
i atmosfären. Det kan bland annat handla om att minska
transporterna genom att ersätta fysiska möten med videomöten.

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Målområdet omhändertogs med avseende på att tillväxtkontoret
ingick i förvaltningen. Efter omorganisationen vid årsskiftet är det
inte längre fallet, varvid målområdet inte är aktuellt.

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Förvaltningen har fokus på ökad tillgänglighet via telefon och e-post
samt att tydliggöra resultataspekten. Utvecklingsarbetet bedrivs via
ständiga förbättringar med hjälp av förbättringstavlor, enkätutskick
som följs upp och ärendesystem. Ett koncept för samlad kundtjänst
är under framtagande. Digitalt först är ett ledord för den framtida
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Nämnd-/Bolagsmål

Analys
utvecklingen.

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering

Genomförda och planerade insatser (handlingsplan, utbildning och
könsuppdelad statistik) inom området finns. Arbete pågår med att
implementera ett nytt systemstöd för arbetsvärdering och
lönekartläggning som från och med 2017 ska ske årligen. Arbetet
med en jämställdhetsintegrerad budget är inlett.

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Utpekade förbättringsområden i kommunkompassen i form av
resultatfokus och förbättrad styrning har omhändertagits och ett
nytt styrsystem har arbetats fram vilket ligger till grund för
kommande års arbete med att utveckla styrmodellen där
förvaltningen är involverad.

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Olika slags aktiviteter pågår inom samtliga kontor: nytt IT-stöd för
att få bättre överblick och planeringsunderlag, återkommande
samverkansmöten, kompetensutvecklingsplan, tydliggöra gränsoch samarbetsytor.

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Samtliga kontor arbetar med att synliggöra och möjliggöra
medskapande som en naturlig del i ett ständigt förbättringsarbete.
Förvaltningen står inför förändringar där bland annat ett nytt kontor
tillkommit och då är tidig information en nyckelfaktor som skapar
förutsättningar för delaktighet och samverkan.
Sjuk- och frisknärvaron följs upp löpande och analyseras kontorsvis.
För perioden märks en viss ökning beträffande sjuktalen och
minskning beträffande frisktalen. Det är emellertid inget som ligger
utanför normala fluktuationer beroende på opåverkbara faktorer
såsom influensa.
Sjukfrånvaro: 4,2 (3,1 %)
Frisknärvaro: 81,5 (87,6 %)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Förvaltningens prognos för 2017 är ett överskott med 8,6 mkr
fördelat på ekonomikontoret med 7,8 mkr, inköpskontoret med
0,2 mkr, It-kontoret med 0,2 mkr och kansliet med 0,2 mkr.
Kommunikationskontoret och personalkontoret prognostiserar
nollresultat. Förvaltningen bedriver sin verksamhet inom angivet
kommunbidrag och klarar även överskottsmålet för 2017.

Effektivisering av verksamheten

Arbete pågår inom ramen för den administrativa översynen. Förslag
för effektivisering av ekonomiadministrationen har levererats och
ska implementeras. Fortsatt arbete med att nyttja IT-stöden på ett
effektivare sätt.
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2017/1228 LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2017-10-02

Kvalitet & samhällsutvecklings delårsuppföljning januari augusti 2017
Ärendenr 2017/1228

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsrapporten för Kvalitet &
samhällsutveckling för perioden januari – augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har sammanställt sin
delårsrapport för perioden januari till augusti 2017. Se bilaga.
Kvalitet & samhällsutveckling har till uppdrag att skickliggöra
kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med ständiga förbättringar
- för nöjda luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i riktning till Vision
Luleå 2050.
Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:
•
Omvärldsbevaka och analysera
•
Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn
•
Skapa delaktighet och samverkan
•
Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg
•
Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag
•
Leda projekt och utredningar
•
Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete
KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive
samhällsutveckling.
Kvalitet
Verksamhetsområdet kvalitet har till uppgift att leda, utveckla och hålla
samman utvecklingsverksamheten för Luleå kommuns politiker, tjänstemän
och bolag. Arbetsmetodiken och filosofin ska präglas av ständiga förbättringar
och ett utvecklande ledarskap. Verksamhet ska i steg 1 vara
organisationsövergripande och steg 2 koncernövergripande. Uppdraget ska
följa Luleå kommuns vision men kan utvecklas och förändras efter förändrat
omvärldsläge och koncernens förändrade behov. Målbilden är att skapa en
hållbar kommun, attraktiv arbetsplats och som har en arbetsfilosofi där man
arbetar övergripande med ständiga förbättringar.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2017-10-02

Samhällsutveckling
Verksamhetsområdet samhällsutveckling har till uppgift att stödja, driva på
och följa upp kommunens arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling.
Verksamheten ska stärka kommunens förmåga inom strategisk social-,
ekologisk-, näringslivs- och infrastrukturutveckling samt utifrån dessa
kompetenser stå för ett hållbarhetsperspektiv i kommunens
samhällsplanering och exploateringsverksamhet.
En viktig uppgift är att stödja utvecklingen av processer och samverkan som
underlättar uppdraget. Arbetet innebär en nära samverkan med kommunens
förvaltningar och bolag samt ett ansvar att aktivt stärka kopplingen mellan
kvalitet och hållbarhet.
Kvalitet & Samhällsutveckling arbetar inom områdena:
• Översiktsplanering
• Bebyggelse i tidiga skeden
• Markanvisningar och övergripande mark- och exploateringsfrågor
• Folkhälsofrågor
• Natur- och klimatfrågor
• Trafik- och infrastrukturfrågor
• Demokratifrågor som jämställdhet, tillgänglighet och medborgardialog
• Näringslivsutveckling
• Kvalitetsarbete
• Stadsutveckling
• Landsbygdsutveckling
• Internationellt arbete

Beslutsunderlag
Underlag för delårsuppföljning jan-aug 2017 - KS-Kvalitet &
samhällsutveckling

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
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Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse,
förvaltningar och bolag i arbetet med ständiga förbättringar - för nöjda luleåbor och för en hållbar
samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.
Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:








Omvärldsbevaka och analysera
Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn
Skapa delaktighet och samverkan
Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg
Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag
Leda projekt och utredningar
Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete

KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive samhällsutveckling.
Kvalitet
Verksamhetsområdet kvalitet har till uppgift att leda, utveckla och hålla samman
utvecklingsverksamheten för Luleå kommuns politiker, tjänstemän och bolag. Arbetsmetodiken och
filosofin ska präglas av ständiga förbättringar och ett utvecklande ledarskap. Verksamhet ska i steg 1
vara organisationsövergripande och steg 2 koncernövergripande. Uppdraget ska följa Luleå kommuns
vision men kan utvecklas och förändras efter förändrat omvärdläge och koncernens förändrade behov.
Målbilden är att skapa en hållbar kommun, attraktiv arbetsplats och som har en arbetsfilosofi där man
arbetar övergripande med ständiga förbättringar.
Samhällsutveckling
Verksamhetsområdet samhällsutveckling har till uppgift att stödja, driva på och följa upp kommunens
arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten ska stärka kommunens förmåga inom
strategisk social-, ekologisk-, näringslivs- och infrastrukturutveckling samt utifrån dessa kompetenser
stå för ett hållbarhetsperspektiv i kommunens samhällsplanering och exploateringsverksamhet.
En viktig uppgift är att stödja utvecklingen av processer och samverkan som underlättar uppdraget.
Arbetet innebär en nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag samt ett ansvar att aktivt
stärka kopplingen mellan kvalitet och hållbarhet.
Kvalitet & samhällsutveckling arbetar inom områdena:













Översiktsplanering
Bebyggelse i tidiga skeden
Markanvisningar och övergripande mark- och exploateringsfrågor
Folkhälsofrågor
Natur- och klimatfrågor
Trafik- och infrastrukturfrågor
Demokratifrågor som jämställdhet, tillgänglighet och medborgardialog
Näringslivsutveckling
Kvalitetsarbete
Stadsutveckling
Landsbygdsutveckling
Internationellt arbete
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1 Verksamhetens måluppföljning
Kommundirektörens stab för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) etablerades 2017. Verksamheten
innefattar många ansvarsområden och har 25 medarbetare. För att leda och skapa förutsättningar har en
samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef rekryterats under andra kvartalet 2017. KSAM arbetar nu
med att utveckla arbetsmetoder och ta fram strategier för att tydliggöra uppdraget och skapa förankring
i kommunkoncernen.
Under året har det också varit stor osäkerhet om hur stor budget KSAM har. Den har varierat kraftigt
samtidigt som många felbokföringar funnits vilket medfört en stor osäkerhet om vilken handlingsfrihet
KSAM haft. Detta har också bidragit till att alla tänkta verksamheter inte startats. Sammantaget innebär
detta att prognosen för årets slut är mycket osäker men att det är sannolikt att KSAM inte uppnår
effektiviseringskravet om 1 %.
Arbetet med aktiviteter och fokusområden för jämställdhetsintegrering pågår och kommer vara
färdigställt i år. Jämställdhetsperspektiv integreras bl a i arbetet med revidering av ÖP och
utvecklingsplaner. För KSAMs egen verksamhet är arbetet inte påbörjat för det här året, men analys och
handlingsplan beräknas vara framtagen kvartal 4.
Ett nytt arbetssätt för tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen är implementerad, och en del av
denna kallas byggdialog. Byggdialogen har varit igång sedan januari och är uppskattad av de aktörer
som deltagit. Efter sommaren kommer processen utvärderas och utvecklas ytterligare.
Bedömningen är att det kommer att byggas minst 350 bostäder 2017. På Kronan har markanvisningarna
för de första sex kvarteren genomförts. Samtliga markanvisningar som genomförs bidrar till en
blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en varierad boendekostnad.
Utvecklingsplan Råneå har varit ute på samråd. För Hertsön-Lerbäcken och Luleå centrum finns förslag
till utvecklingsplaner framtagna, men de är ännu inte ute på samråd. Arbetet med utvecklingsplan för
skärgården har inletts kvartal 2 med en förstudie, och bedömningen är att den ska vara färdig innan
årskiftet som grund för fortsatt arbete.
När det gäller fastställande av nya naturreservat så är bedömningen att det inte kommer att vara
genomfört 2017, eftersom processen tagit längre tid än beräknat.
Sammanfattningsvis ser det bra ut för KSAMs måluppfyllelse och verksamhetsutveckling 2017, även om
mycket arbete med utveckling och konstituering återstår. Bedömningen är att vi kommer nå våra mål för
2017.

2 Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

890

895

-39 091

-64 652

-38 201

-63 757

42 432

63 648

4 231

-109

Perioden

Prognos

Nettoinvestering

Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Årsbudget
Avvikelse
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Övergripande kommentar
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling bildades i början av 2017. Det har inneburit att verksamheten
ännu inte fått den omfattning och det tempo som är avsett. Flera tjänster har tillsatts under året
samtidigt som vi har flera vakanser.
Prognosen visar därför på ett relativt lågt underskott vid årets slut (109 000 kronor). Detta beror i
huvudsak på ett överskott för lönekostnader och att vissa verksamheter har haft svårt att hinna använda
sin budget på grund av nyanställningar, frågor kring arbetssätt i en ny organisation och att det varit hög
arbetsbelastning på de medarbetare som varit i tjänst.
Under året har det också varit stor osäkerhet om hur stor budget KSAM har. Den har varierat kraftigt
samtidigt som många felbokföringar funnits vilket medfört en stor osäkerhet om vilken handlingsfrihet
KSAM haft. Detta har också bidragit till att alla tänkta verksamheter inte startats vilket i sin tur bidrar
till det begränsade underskottet.
Sammantaget innebär detta att prognosen för årets slut är mycket osäker men att det är sannolikt att
KSAM inte uppnår effektiviseringskravet om 1 %.
Ansvar 10100000 - Gemensamt
Prognosen pekar på ett överskott på 928 000 kronor. Orsak är några deltidsledigheter, flera vakanser och
nya tjänster som tillsatts en bit in på året.
Större underskott väntas för: Telefonkostnader, Lokaler och IT-kostnader vilket till stor del beror på
uppbyggnaden av den nya enheten KSAM och den därmed sammanhängande osäkerheten om vilken
budget som skulle komma att krävas.
Att prognosen ändå visar på ett plusresultat beror på den buffert som avsattes i budgeten för
”Uppbyggnad av staben”.
Ansvar 10200000 - Kvalitet
Prognosen visar på ett 0-resultat.
Den är dock osäker då verksamheten är nystartad och kunskapen om vilka medel som erfordras för en
relevant verksamhet ännu inte är klarlagt.
Ansvar 10300000 - Samhällsutveckling
Prognosen visar på ett underskott på 489 000 kronor.
Orsaken är främst att tillgängliga medel för framtagandet av utvecklingsplaner är otillräckligt. Budgeten
för detta måste utökas till kommande år. Nuvarande ram räcker eventuellt till för övrigt löpande arbete
inom ansvarsområdet.
Att underskottet inte är större beror på att det finns ett antal verksamheter som inte kommit igång fullt
ut i den nya organisationen. Bland annat på att arbetet med ”Evenemangsstrategi” som har en budget på
500 000 kronor inte har kunnat påbörjas.
Ansvar 10400000 och 10500000 – Administrerade medel
Ansvaren innefattar verksamheter med budget för projekt som KSAM endast ”administrerar”. Dvs. det
vi får i budget ska ograverat ut till ”externa”. Det innebär att prognosen normalt ska bli ett 0-resultat.
Dessa medel utgör drygt hälften av stabens totala budget.
För 10500000 visar prognosen på ett underskott på 549 000 kronor. Det beror bland annat på att
kostnaderna för avtalet med LTU om studentbostäder (Projekt 18736) blev betydligt dyrare än
budgeterat. Ett utfall på 1,8 mkr jämfört med 1mkr i budget.
KS-Kvalitet- och samhällsutveckling, Underlag för delårsuppföljning jan-aug 2017
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Ett överskott prognostiseras dock på ”Påverkansarbete 10 000 fler Lulebor” där 342 000 kronor av
budgeterade 2,5 mkr troligen inte kommer att hinna upparbetas. Delvis beroende på att i samarbetet
med Bodens kommun har de tagit vissa kostnader.
Det sammantagna underskottet måste dock täckas av överskottet på ansvar 10100000.
Ansvar 18100000 - Kollektivtrafik
Sammantaget visar prognosen på ett överskott på 968 000 kronor.
Tätortstrafiken bedöms gå med ett underskott på 1 384 000 medan landsbygdstrafiken bedöms stanna på
ett överskott med 2 352 000 kronor.

3 Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
KSAMs roll och uppdrag är tydligt, känt och uppskattat inom
kommunkoncernen
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt och analyser är
relevanta och användbara
Kunskapsstödet till kommunstyrelse, kommunledning,
förvaltningar och bolag är relevant och efterfrågat
Det finns goda förutsättningar för delaktighet samt för
samverkan internationellt, med samhällets aktörer och inom
koncernen
Kommungemensamma mål, processer, riktlinjer och verktyg är
tydliga och kända
Översiktsplanens intentioner genomsyrar samtliga
genomförandeprocesser
Projekt, processer och utredningar leds och stöttas med mål- och
resultatfokus
Översiktsplanen och det gemensamma kvalitetsarbetet följs upp
årligen med fokus på ständiga förbättringar
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4 Analys
Nämnd-/Bolagsmål
Ökat byggande för fler Luleåbor

Analys
Bedömningen är att det kommer att byggas minst 350 bostäder 2017.
Markanvisningar som genomförs bidrar till en blandning av
upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en varierad
boendekostnad.
Utvecklingsplan Råneå har varit ute på samråd, och går ut på
granskning under hösten. För Hertsön och centrum finns förslag till
utvecklingsplaner framtagna, men de är ännu inte ute på samråd.
Ny process för tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen är
implementerad.
Inom bosättningsuppdraget har åtgärder för fler
genomgångsbostäder tagits genom avtal med Hotell Nordkalotten.
På Kronan har markanvisningarna för de första sex kvarteren
genomförts.
När det gäller fastställande av nya naturreservat så är bedömningen
att detta inte kommer att vara genomfört 2017, eftersom processen
tar tid.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Kvalitet & Samhällsutveckling deltar i arbetet kring
bosättningsuppdraget.
Ett konkret resultat är att nu minst 5 % av markanvisade bostäder
erbjuds till kommunen för personer som omfattas av kommunens
bostadsförsörjningsansvar.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Förstudien för Utvecklingsplan Skärgård pågår, och bedömningen
är att den ska vara färdig hösten 2017.
En medborgardialog genomfördes i samband med Skärgårdens dag i
juni.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Handledning för beräkning av utsläppsminskning för förvaltningar
och bolag är framtagen.
Handledning för att ta fram åtgärder inom Borgmästaravtalet för
2018 är inte klar, men bedöms finnas framme före årskiftet.

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Kvalitetschef är rekryterad under våren och staben håller på att
konstituera sig. En strategi är under framtagande för att tydliggöra
uppdraget och skapa förankring i kommunkoncernen.
Under våren har Kvalitet & Samhällsutveckling träffat de flesta
förvaltningarnas ledningsgrupper, och beskrivit sitt uppdrag och
inhämtat synpunkter och förväntningar. Översyn av styrsystemet
har påbörjats i syfte att bland annat enklare kunna tydliggöra
verksamheternas planering och resultat.

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet med revidering av ÖP
och utvecklingsplaner mm. Kommunen deltar också i ett projekt
med modellkommuner för att bygga upp kunskap och arbetssätt
kring jämställdhetsintegrering.

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit, och har varit
igång sedan januari. Under hösten kommer processen utvärderas
och utvecklas ytterligare.

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

KSAM:s verksamhet är komplex och innefattar många
ansvarsområden. Därför har samhällsutvecklingschef och
kvalitetschef rekryterats. Staben har gemensamt arbetat med
uppdrag och arbetssätt, vilket underlättar chefernas arbete.

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mötesstruktur har tagits fram, liksom samverkansytor etc. Arbete
med "tillsammansskapet" pågår och fortsätter under året.
Gemensamma aktiviteter för att svetsa samman gruppen har
genomförts och fler planeras.

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Under året har det också varit stor osäkerhet om hur stor budget
KSAM har. Den har varierat kraftigt samtidigt som många
felbokföringar funnits. Sammantaget innebär detta att prognosen för
årets slut är mycket osäker.

Effektivisering av verksamheten

Vår bedömning är att vi inte kan nå ett överskott på 1 %, beroende
på att budget och ansvarsområden förändras under året, och att
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Nämnd-/Bolagsmål

Analys
utfallet i delar beror på faktorer KSAM inte kan påverka.

KSAMs roll och uppdrag är tydligt, känt och uppskattat inom
kommunkoncernen

Under våren har de flesta förvaltningars ledningsgrupper besökts,
och vi har haft goda samtal om uppdrag och förväntningar på
staben. Arbete pågår också med att utveckla nätverk, och tydliggöra
roller och uppdrag för staben. Översynen av styrsystemet innebär
också en viktig dialog med verksamheterna.
Bedömningen är att alla ledningsgrupper ska ha träffat staben under
året.

Omvärldsbevakning sker kontinuerligt och analyser är
relevanta och användbara

Eftersom fokus på resutlat är centralt så kompletteras nu
omvärldanalysen med en invärldsanalys, som ska beskriva
verksamheternas resultat utifrån deras respektive uppdrag. Om- och
invärldsbevakningen blir ett underlag för planeringsprocessen.

Kunskapsstödet till kommunstyrelse, kommunledning,
förvaltningar och bolag är relevant och efterfrågat

Under året har kunskapsstödet ytterligare förstärkts med en strateg
inriktad på jämställdhetsintegrering och en strateg med kompetens
inom extern finansiering.

Det finns goda förutsättningar för delaktighet samt för
samverkan internationellt, med samhällets aktörer och inom
koncernen

Särskilt fokus under året är att ta fram förslag för nytt arbetssätt
kring samverkan och dialog med civila samhället. Bedömningen är
att målet kommer att nås.

Kommungemensamma mål, processer, riktlinjer och verktyg är
tydliga och kända

Förväntat resultat under året är utvecklade processer kring
exempelvis arbetet med barn och ungas delaktighet, tillgänglighet
för funktionsnedsatta, ANDT, utvecklingsplaner samt kopplingen
mellan översiktsplan och styrmodell. Osäkerhet finns kring området
ungas delaktighet.
Översynen av styrsystemet innebär också en tydligare fokus på mål
och resultat, vilket kommer förbättra kunskapen om
kommungemensamma mål, processer, riktlinjer och verktyg inom
kommunkoncernen.

Översiktsplanens intentioner genomsyrar samtliga
genomförandeprocesser

Översiktplanen genomsyrar idag en övervägande del av
genomförandeprocesserna i kommunen, och följs i processen med
översiktplaneöversyn under 2017 och framåt.
Ett område som vi i år arbetar särskilt intensivt med är
påverkansarbete och insatser för fler jobb till Luleå. .

Projekt, processer och utredningar leds och stöttas med mål- och
resultatfokus

Översiktsplanen och det gemensamma kvalitetsarbetet följs upp
årligen med fokus på ständiga förbättringar

Mål och resultatfokus är centralt i samtliga projekt, processer och
utredningar. Under året pågår flera större projekt och översyner, t ex


revidering av översiktplan



utvecklingsplaner för Hertsön-Lerbäcken, Råneå, Luleå
centrum och skärgården



översyn av styrsystem



jämställdhetsintegrering och modellkommunprojekt



projektet Fler jobb till Luleå

Översiktsplanen är under revidering, och beräknas färdigställas
enligt plan 2019.
Processen för omvärlds- och invärldsanalys utvecklas, vilket ska ge
resultat till planeringsperioden från 2019.
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Luleå kommuns delårsrapport 2017-08-31
Ärendenr 2017/1201-2.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2017-08-31.
2. Kapitalkostnader om 190 tkr för muddringsprojektet Malmporten
överförs till staben kvalitet och samhällsutveckling från
stadsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets andra delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2017-2019) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas styrkort samt ekonomisk
redovisning.
Periodresultat per 2017-08-31
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 633
mkr vilket är 648 mkr bättre än budget. Kommunens olika verksamheter visar
ett positivt periodresultat i jämförelse med budget på 93 mkr. Det är ett saldo
av förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget, (se
nämndernas driftsredovisning). Nettot av skatteintäkter och generella
statsbidrag är 13 mkr bättre än budget. Förändring av
semesterlöneskulden inkl andra lönekostnader visar tillsammans ett bättre
resultat i jämförelse mot budget med 103 mkr. Saldot av finansiella intäkter
och kostnader är 417 mkr bättre än budget. Vilket till största delen består av
utdelning från Lulebo på 400 mkr samt minskade finansiella kostnader om 7,3
mkr. Övriga poster uppgår till 21 mkr bättre än budget.
Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat
på 422 mkr vilket är ca 444 mkr bättre än budget. Prognosen för
nettoinvesteringar beräknas uppgå till 812 mkr vilket är 195 mkr sämre än
reviderad budget.
Nämndernas prognos ger en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 33
mkr, skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras till 1,1 mkr sämre
än budget samt att finansiella poster bedöms bli 412 mkr bättre än budget.
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Vilket till största delen består av utdelning från Lulebo om 400 mkr samt
minskade finansiella kostnader om 11 mkr.
Uppföljning av ekonomisk hushållning
För 2017 är det prognosticerade resultatet för kommunen 422 mkr och
prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 812 mkr och för de
långsiktiga finansiella målen beräknas två av fyra mål uppnås. Målen om
nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt oförändrad
soliditet kommer inte att uppnås under 2017.
Bedömningen på längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska
förutsättningar endast är möjligt att nå det första av målen, en balanserad
budget och flerårsplan utan skattehöjning, för åren 2018 och 2019. För mer
information se strategisk plan och budget 2017-2019.
Kapitalkostnader om 190 tkr för muddringsprojektet Malmporten
Investeringsbudgeten för projektet Malmporten har överförts från
stadsbyggnadsnämnden till staben kvalitet och samhällsutveckling därav ska
också kapitalkostnaderna för detta projekt överföras vilka uppgår till 190 tkr.

Beslutsunderlag


Delårsrapport 2 2017-08-31

David Johansson
Avdelningschef, redovisningsavdelningen

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
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Delårsrapport 2 Luleå kommun
Januari-augusti 2017
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Rapporten är indelad i tre avsnitt:

Innehåll
Inledning ................................................ 1

-Förvaltningsberättelse januari-april

Förvaltningsberättelse.......................... 2

I förvaltningsberättelsen presenteras
omvärldsfaktorer som påverkar

Befolkning och arbete .............................. 3

kommunens planering och uppföljning.

Servicedeklarationer och

Förvaltningsberättelsen avslutas med en

synpunktshantering................................. 5

prognos över kommunens ekonomiska

Attraktiv arbetsgivare ............................. 6

resultat samt koppling till balanskravet

Finansiell analys ..................................... 10

och uppfyllelse av de finansiella målen.

Måluppföljning kommunstyrelsens

-Måluppföljning kommunstyrelsens

styrkort .................................................. 16

styrkort

Måluppföljning nämnder och bolag22
I detta avsnitt redovisas en sammanfattad
bedömning av hur nämnder och bolag
bidrar till att de gemensamma målen
(kommunstyrelsens mål) uppnås. Detta
presenteras i perspektivanalyser som
baseras på de kommentarer nämnder och
bolag lämnat in avseende bedömda
effekter från planerade, pågående eller
genomförda.
-Måluppföljning nämndernas och
bolagens styrkort
Här redovisar nämnderna och bolagen sin
måluppföljning. Detta åskådliggörs genom
färgsättning av målen i styrkortet.
Nämnderna och bolagen har också getts
möjlighet att kommentera
måluppföljningen. Varje nämnd har gjort
en egen delårsuppföljning, där presenteras
en fördjupad analys till varje mål i
styrkortet. Den som är intresserad kan på
ett enkelt sätt ta del av nämndernas
delårsuppföljningar på respektive nämnd
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Inledning
Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala
bolagens bidrag till kommunstyrelsens måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både
uppföljning av helheten (kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och
bolagens styrkort). Styrkortet är framtaget utifrån fyra inriktningar som fokuserar på ett
antal målområden som är prioriterade. Målområdena gäller för samtliga nämnder,
förvaltningar och bolag. Målområdena ska tillsammans bidra till att hitta mål för hållbarhet,
attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Målen sätts i verksamheterna och ska vara
formulerade på ett sådant sätt att det blir möjligt att avläsa effekter.

Inriktningarna för styrkortet är:
• Stå för öppenhet och mångfald
• Lyfta identiteten som kuststad året
runt
• Ta sats för en ledande nordlig

Ge goda förutsättningar för
medarbetare att utveckla sin
kompetens och vara medskapande.

region
• Bygga för framtiden

Ha god service på likvärdiga villkor
anpassad och tillgänglig efter
behoven och ha förmåga att överföra
detta till nytta för den enskilde och
för samhället.

Bedriva verksamheten inom tilldelad
budget och använda tillgängliga
resurser effektivt.
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Förvaltningsberättelse

2
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Befolkning och arbete
Befolkningsutveckling
Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 401 personer under årets åtta första månader.
Detta innebär att den 31 augusti bodde det 77 171 personer i Luleå kommun. Ökningen beror
dels av ett positivt födelsenetto, plus 51 personer, dels av ett positivt flyttnetto på plus 350
personer.
Årets befolkningskurva visar på 776 invånare fler, jämfört med den sista augusti 2016.
Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 84 personer och ett plus på flyttnettot med
516 personer för att nå till målet plus 600 personer 2017-12-31. Hittills i år ligger
folkmängden precis i nivå med prognosen. Det innebär att prognosmålet bör nås 2017.

Befolkningsutveckling i Luleå kommun 2016-2017
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Sysselsättningsutveckling
Arbetsmarknadsläget i Luleå är fortfarande gynnsamt och arbetslösheten ligger under
genomsnittet i länet och riket. Andelen öppet arbetslösa samt personer i program augusti
2017 är i Luleå 5,8 % som går att jämföra med riket 7,4 %. Det motsvarar ca 2300 personer
som är öppet arbetslösa eller i program i Luleå och av den gruppen är ca 30% utrikesfödda.
Gruppen utrikesfödda kommer att öka i takt med att kommunplaceringarna ökar men
kommer plana ut 2019.
Flera nya utbildnings- och arbetsmarknadsreformer riktat till utrikesfödda och till personer
som står långt från arbetsmarknaden har på nationell nivå initierats för att påskynda
etableringen på arbetsmarknaden.
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt
väntas det bli inom den offentliga sektorn som har stora ersättningsrekryteringar de
kommande åren. En utmaning för arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och
personer som idag står utanför arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och
välfärden hotas.
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Servicedeklarationer och synpunktshantering
För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En
servicedeklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om
vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. En deklaration ska vara aktuell, trovärdig
och alltid genomförbar under normala omständigheter. Under januari till augusti 2017 har
det inkommit cirka 63 synpunkter kopplad direkt till de servicedeklarationer som
kommunen har. Detta är i paritet med samma period föregående år. Ärendena har
huvudsakligen handlat om synpunkter på vinterväghållningen och stadsmiljöer.

Antal inkomna synpunkter
januari-augusti
2015

2016

2017

80
63
55

Fördelning inkomna synpunkter
januari-augusti 2017

Vatten och
avlopp mm
10%
Vård och omsorg
9%
Park och natur
16%

Gata och trafik
46%

Fritid och idrott
12%
Skola och
förskola
7%
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Attraktiv arbetsgivare
Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör
du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och
utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetssätt är
viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt
utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara
en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam
målbild för arbetet med medarbetare och organisation.
Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna
är 56 % akademiker, 78 % kvinnor och medelåldern är 48 år.
Gemensam värdegrund
Luleå kommuns gemensamma värdegrund är
engagemang, ansvarstagande, kompetens. Genom ett
medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna
levandegörs värdegrunden.
Kompetens
Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar
handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Alla
förvaltningar arbetar med kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov och utmaningar och alla medarbetare ska ha
en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar med
kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen
bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt.
Det stora rekryteringsbehovet förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som
ger alla nya medarbetare goda möjligheter att klara sitt uppdrag.
Lön och förmån
Det övergripande målet med lönepolitiken är att Luleå kommun ska kunna rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, effektivitet och produktivitet i
våra verksamheter. Lönestrategi 2016-2018 är en långsiktig plan för att nå målet med
lönepolitiken. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt arbetssätt gällande central
lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är de utvecklingsområden
kommunen valt att fokusera på 2016-2018. Prioriterade grupper i löneöversyner inom ramen
för lönestrategin är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer,
enhetschefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt konkurrensutsatta specialister.
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Exempel på aktiviteter hittills under 2017





framtagande av ett material för arbete med verksamhetsnära lönekriterier på
arbetsplatsen
implementering av ett nytt arbetssätt för lönesättning vid nyanställning vid
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, vilket medfört tydligare
roller och ökat handlingsutrymme för rekryterande chef
värdering av olika arbeten i kommunen pågår som en del i arbetet med
lönekartläggning

Medarbetarnas förmåner är presenterade både på Intranätet och www.lulea.se. Arbete pågår
med att ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun och arbetet
förväntas utmynna i en ny förmånsportal för kommunens medarbetare som beräknas
driftsättas under 2018.
Framtidens arbetskraft
En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna nå sina
tillväxtmål. Luleå kommun har en kompetensförsörjningsrapport som visar en samlad bild
av den strategiska kompetensförsörjningen. Frågan måste dock hållas aktuell för att kunna
parera eller möta eventuella kompetensbrister.

Under våren har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att
marknadsföra yrken och Luleå kommun som arbetsgivare. Trenden i samhället är att sociala
medier blir mer och mer viktigt för att marknadsföra våra jobb. I mars var det premiär för
den nya Facebook-sidan ”Jobba i Luleå
kommun”, i juli var det 1000 följare. Syftet
med sidan är att marknadsföra lediga jobb
samt göra artiklar för att sprida kunskap om
hur det är att arbeta inom kommunen. På
lulea.se marknadsförs möjligheter för
studenter att göra exjobb eller praktik.
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Statistik
Nyckeltal Frisknärvaro (%) januari - augusti 2017, jämförelseperiod januari - augusti 2016
Period

Sjukfrånvaro 0
dagar

Sjukfrånvaro 1-7 Sjukfrånvaro >=
dagar
8 dagar

Nyckeltal Frisknärvaro
Jan-april

Luleå kommun 2017

44,47

27,83

27,70

72,3

2016

47,61

26,31

26,08

73,9

Arbetsmarknadsförv 2017

42,14

28,81

29,05

71,0

2016

50,88

26,97

22,15

77,9

Barn- och utbildningsförv 2017

50,12

24,06

25,83

74,2

2016

52,69

23,15

24,16

75,8

Fritidsförvaltningen 2017

62,37

18,28

19,35

80,6

2016

70,97

13,98

15,05

84,9

Kommunledningsförv 2017

54,36

27,18

18,46

81,5

2016

53,33

34,29

12,38

87,6

Kulturförvaltningen 2017

55,73

24,43

19,85

80,2

2016

43,75

24,22

32,03

68,0

Kvaltitet- och Samhällsutveckling

62,96

29,63

7,41

92,6

-

-

-

-

Miljö- och byggnadsförv 2017

46,67

40,00

13,33

86,7

2016

56,67

28,33

15,00

85,0

Räddningstjänsten 2017

70,89

11,39

17,72

82,3

2016

71,95

14,63

13,41

86,6

Socialförvaltningen 2017

36,71

31,25

32,04

68,0

2016

40,91

28,96

30,14

69,9

Stadsbyggnadsförvaltning 2017

48,68

31,22

20,11

79,9

2016

50,52

27,80

21,68

78,3

2016

BESKRIVNING AV NYCKELTAL FRISKNÄRVARO
Nyckeltalet avser antal anställningar med sjukfrånvaro 0-7 dagar och anges i procent av totala antalet
anställningar.
Uppgifterna omfattar samtliga månadsanställda på avtalen AB, BEA och PAN.
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Nyckeltal Sjukfrånvaro (%) januari - augusti
2017, jämförelseperiod januari-augusti 2016

Förvaltning

Nyckeltal 1
Total

Nyckeltal 2
> 59 dagar

Nyckeltal 3
Kvinnor

Nyckeltal 4
Män

Nyckeltal 5
<= 29 år

Nyckeltal 6
30 - 49 år

Nyckeltal 7
>= 50 år

2016
janaug

2016
janaug

2016
janaug

2016
janaug

2016
janaug

2016
janaug

2016
janaug

2017
janaug

2017
janaug

2017
janaug

2017
janaug

2017
janaug

2017
janaug

2017
janaug

Luleå kommun

6,8

6,3

44,4

39,8

7,6

7,1

3,9

3,9

6,8

6,9

6,0

5,7

7,5

6,9

Arbetsmarknadsförv

6,2

5,6

47,3

30,3

8,1

6,1

3,2

4,9

3,8

5,0

5,9

5,9

7,7

5,7

Barn- och utb.förv

6,2

5,9

48,3

44,5

6,6

6,5

4,1

3,5

5,2

5,7

5,3

5,0

7,0

6,7

Fritidsförvaltning

2,8

2,7

49,3

41,1

3,7

3,9

2,5

2,2

1,8

2,0

2,3

2,5

3,8

3,1

Kommunledningsförv

3,2

4,2

47,9

50,6

4,6

6,3

1,0

0,9

2,9

1,5

2,4

5,4

4,1

3,1

Kulturförvaltning
Kvaltiet- och
Samhällsutv
Miljö-och byggnadsförv

7,2

5,3

49,7

49,7

7,6

5,2

6,2

5,6

1,4

1,5

8,4

6,1

7,3

5,5

3,3

3,7

11,5

30,3

2,5

3,5

4,8

4,2

4,8

2,1

3,3

3,2

2,6

5,6

Räddningstjänst

4,4

2,3

63,8

18,0

9,5

4,7

3,8

2,0

12,6

6,9

1,2

1,9

9,4

2,4

Socialförvaltning

8,5

7,9

41,9

38,1

9,1

8,3

5,1

6,0

8,4

8,4

7,9

7,1

9,1

8,6

Stadsbyggnadsförv

4,4

3,6

34,4

24,6

5,9

4,8

3,1

2,4

5,5

3,6

2,7

3,0

5,6

4,0

0,9

0,0

1,2

0,3

-

0,6

1,1

BESKRIVNING AV NYCKELTAL SJUKFRÅNVARO
Anges i procent.
Nyckeltal 1: Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid
Nyckeltal 2: Summa sjukfrånvarotimmar fr o m dag 60 / Total sjukfrånvarotid
Nyckeltal 3: Total sjukfrånvarotid för kvinnor / Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor
Nyckeltal 4: Total sjukfrånvarotid för män / Sammanlagd ordinarie arbetstid för män
Nyckeltal 5: Total sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i
åldersgruppen 29 år eller yngre
Nyckeltal 6: Total sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år / Sammanlagd ordinarie arbetstid i
åldersgruppen 30 – 49 år
Nyckeltal 7: Total sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre
Uppgifterna omfattar månads- och timanställda (exkl intermittenta "springvik") på avtalen AB, BEA
och PAN
Markering med streck (-) i fält betyder att anställda enligt urval saknas.
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Finansiell analys
Samhällsekonomi
Tillväxten för Sverige bedöms fortsatt bli hög under 2017. Den fortsatt höga
produktionstillväxten baseras på att det i år blir bättre fart på exporten, hushållens
konsumtionsutgifter och produktionen i byggsektorn. Under fortsättningen av 2017 väntas
ökningen i investeringarna och offentlig konsumtion mattas av.
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och
skatteunderlaget fortsätter växa. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år
ner i en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde föregående högkonjunktur, dvs.
strax innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller inflationen når några högre tal utan
tolvmånaderstalen för KPI fortsätter i år hålla sig under 2 procent. Riksbanken bedömer det
ta längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska
och politiska utvecklingen i omvärlden är alltjämt stor. För att ge fortsatt stöd åt
inflationsuppgången beslutade direktionen att behålla reporäntan oförändrad på -0,50
procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan höjas, vilket är något senare än i
föregående prognos.
Kommunens periodresultat och prognos
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 633 mkr vilket är 648
mkr bättre än budget. Kommunens olika verksamheter visar ett positivt periodresultat i
jämförelse med budget på 93 mkr. Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive
underskott i jämförelse med budget, (se nämndernas driftsredovisning). Nettot av
skatteintäkter och generella statsbidrag är 13 mkr bättre än budget, saldot av finansiella
intäkter och kostnader är 417 mkr bättre än budget. I verksamhetens kostnader ingår
semesterlöneskulden per 2017-08-31. Prognosen för helåret 2017 redovisar ett positivt
resultat på 422 mkr. Den positiva förändringen mot budget beror till största delen av
utdelning på 400 mkr från Lulebo AB. Prognosen för kommunens verksamheter visar på ett
överskott om 33 mkr bättre än budget.
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Resultaträkning januari-augusti med prognos för helår

Kommunen
(tkr)

Kommunkoncernen

Utfall
1708

Intäkter
Kostnader

1 989 036
-4 494 002

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Utfall 1608

-210 280

-2 715 246

Skatteintäkter
Generella
statsbidrag
Finansiella
intäkter
Finansiella
kostnader
Periodens resultat

2 106 934

Prognos
helår
2017

Prognos budget
2017

Utfall helår
2016
Utfall 1708

Utfall 1608

2 929 446

246 277

3 171 812

2 969 860

3 152 964

-4 495 343 -7 198 046 -6 984 649

-213 397

-6 963 233

-5 153 248

-5 221 083

-343 468

0

-310 531

-361 356

-354 089

-2 592 620 -4 365 791 -4 403 166

32 880

-4 101 952

-2 544 744

-2 422 208

-204 211

3 175 723

Budget
helår
2017

-343 468

2 616 988

2 505 747

3 922 318

3 918 146

4 172

3 772 822

2 616 988

2 505 747

289 657

283 153

417 064

422 433

-5 369

435 745

289 657

283 153

448 325

42 610

458 700

57 763

400 937

43 347

413 783

8 091

-6 699

-4 908

-10 000

-21 429

11 429

-6 947

-61 571

-70 037

633 025

233 982

422 291

-21 758

444 049

143 015

714 112

304 746

Bolagens resultaträkningar januari-augusti med prognos för helår
De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt periodresultat på 714 mkr vilket
är 409 mkr bättre än samma period 2017.
(tkr)

Ägd andel
%

Luleå Kommunföretag AB
Dotterbolag

100

Luleå Energi AB koncernen

100

Lulebo AB

100

Luleå Lokaltrafik AB

Rörelsens
intäkter 1708
0

Res efter
fin poster 1708

Progn Prognos
soliditet % helår 2017

Antal
anställda

447 865

57,0

446 640

0

590 043

74 085

77,2

120546

160

368 390

34 860

33,0

39055

51

100

91 362

-3 999

50,0

-6000

161

Luleå Renhållning AB

100

79 227

6 740

22,0

7583

70

Luleå Hamn AB

100

53 651

9 792

40,0

9 350

30

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

100

9 963

-748

9,0

-950

5
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Kommunens balansräkning
Utfall
1708

Utfall
1608

Utfall
2016

5 227 210

5 128 068

5 161 379

Maskiner och Inventarier

145 767

141 454

165 871

Pågående nyanläggningar

994 569

657 357

654 808

87 135

47 126

87 134

6 454 681

5 974 005

6 069 192

6 769

6 013

6 630

1 040 597

385 390

460 449

Kortfristiga placeringar

2 023

3 837

2 023

Kassa och bank

9 261

214

2 230

Summa omsättningstillgångar

1 058 650

395 454

471 332

SUMMA Tillgångar

7 513 331

6 369 459

6 540 524

5 075 991

4 533 931

4 442 966

633 025

233 981

143 015

Avsatt till pensioner

266 233

242 625

252 158

Övriga avsättningar

56 392

59 621

56 482

Långfristiga skulder

515 813

420 931

155 375

Kortfristiga skulder

1 598 902

1 112 351

1 633 543

Summa avsättningar och skulder

2 437 340

1 835 528

2 097 558

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder

7 513 331

6 369 459

6 540 524

(tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Avsättningar

Skulder
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Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos
Nedan ses utfall per augusti jämfört med den reviderade budgeten för 2017. Utfallet uppgår
till 434 mkr. Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 812 mkr
och pekar således på en lägre investeringsvolym med 195 mkr jämfört med reviderad
budget. Prognosen för bolagskoncernen, som visas i nedan tabell, visar i nuläget en
investeringsvolym på 355 mkr för året. Den sammanlagda investeringsbudgeten för
bolagskoncernen 2017 summerar till 488 mkr.

Investeringsredovisning
kommunen (tkr)

Utfall
1708

Budget
per
1708

Utfall
1608

Utfall budget per
1708

Prognos
helår
2017

Prognos Rev Budget budget
helår 2017
2017

Utfall
helår
2016

Kommunstyrelsen:
-Kvalitet ochsamhällsutveckling

4 989

0

5 000

-11

7 500

7 500

0

0

-Kommunledningsförvaltning

3 985

18 119

20 067

-16 082

15 900

30 100

-14 200

25 064

292

465

267

25

400

400

0

621

6 153

1 997

6 032

121

7 000

9 048

-2 048

1 997

Barn-och utbildningsnämnd

6 175

4 519

9 667

-3 492

14 500

14 500

0

8 493

Fritidsnämnd

4 241

-139

6 274

-2 033

9 411

9 411

0

2 779

Kulturnämnd

623

-457

1 900

-1 277

1 500

2 850

-1 350

1 726

-Arbetsmarknadsförvaltning
-Räddningsnämnd

Miljö- och byggnämnd

0

0

400

-400

600

600

0

229

Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd inkl
exploatering

3 213

3 692

8 000

-4 787

12 000

12 000

0

8 392

404 586

170 566

613 907

-209 321

742 962

920 861

-177 899

485 369

Summa nettoinvestering:

434 257

198 762

671 514

-237 257

811 773

1 007 270

-195 497

534 670

De kommunala bolagens investeringsredovisning
(tkr)

Utfall 1708

Utfall 1608

Prognos helår 2017

Budget helår 2017

-

-

-

-

41 264

68 452

117 622

141 456

130 168

331 697

200 000

250 000

Luleå Kommunföretag AB
Dotterbolag
Luleå Energi AB koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB

1 583

975

3 003

3 003

Luleå Renhållning AB

1 407

1 022

12 270

12 270

Luleå Hamn AB

4 392

628

22 000

80 800

100

331

150

0

0

119

0

0

178 914

403 224

355 045

487 529

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Kronan Exploatering AB
Summa nettoinvestering:
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Nämndernas driftredovisning och prognos
(tkr)
Utfall 1708

Utfall
1608

Utfall budget
per
1708

Budget
per 1708

Prognos
helår
2017

Budget
helår
2017

Prognos budget
Utfall
2017
helår 2016

Kommunstyrelsen:
-Kvalitet och
samhällsutveckling
Kommunledningsförvaltning

-38 200

0

-42 432

4 232

-63 757

-63 648

-109

0

-92 816

-125 236

-116 308

23 346

-165 891

-174 459

8 568

-186 203

-Kollektivtrafik

-54 130

-59 337

-62 326

8 196

-93 489

-93 489

0

-89 710

-Arbetsmarknadsförvaltning

-58 682

-62 336

-69 706

11 024

-99 708

-104 560

4 852

-98 297

-Räddningstjänsten

-35 780

-35 601

-35 514

-266

-52 740

-53 271

531

-52 989

27 079 -1 719 174 -1 734 119

14 945

-1 685 998

Barn- och utbildningsnämnd

-1 129 000 -1 117 120 -1 156 079

Fritidsnämnd

-128 050

-131 482

-129 391

1 341

-192 157

-194 087

1 930

-196 796

Kulturnämnd

-71 243

-70 119

-73 993

2 750

-107 989

-110 990

3 001

-106 386

-9 796

-11 865

-14 567

4 771

-22 751

-21 851

-900

-22 146

-14 089 -1 578 551 -1 587 051

8 500

-1 561 421

Miljö- och Byggnadsnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Övriga nämnder
Summa nämndernas utfall
Finansförvaltning:
varav:
Pensioner, löneskuld,
arbetsgivaravgifter
Kommunstyrelsens anslag för
EU-projekt 2
Kommunstyrelsens medel för
oförutsedda behov
Kommunfullmäktiges medel för
oförutsedda behov 2
Medel för strategiska
utvecklingsinsatser 2
Realisationsvinster/-förluster
m.m.
Resultat försäljning
omsättningstillgångar
Internt återförda kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Skatter

-1 072 123 -1 034 717 -1 058 034
-124 795

-128 814

-148 577

23 782

-231 170

-222 865

- 8305

-228 976

-933

-8 533

-1674

887

-2 512

-2 512

0

-7 076

93 053 -4 329 889 -4 362 902

33 013

-4 235 998

-35 769

-133

134 046

103 333 -1 028 016 -1 028 015

-1

-992 211

-2 815 548 -2 785 160 -2 908 601
100 302

192 541

-23 935

-582 011

-583 782

-685 344

0

0

-286

286

-429

-429

0

0

0

0

-760

760

-1 140

-1 140

0

0

0

0

-743

743

-1 115

-1 115

0

0

0

0

-4 267

4267

-6 400

-6 400

0

0

1 534

96 996

0

1197

0

0

0

103 223

0

0

0

0

0

0

0

0

891 059

883 538

896 444

-5 385

1 344 666

1 344 798

-132

1 333 565

-210 280

-204 211

-228 979

18 699

-343 468

-343 468

0

-310 531

217 290 -4 365 791 -4 398 671

32 880

-4 101 952

-2 715 246 -2 592 620 -2 932 536

124 237

-35 902

2 616 988

2 505 747

2 612 097

4 891

3 922 318

3 918 084

4 234

3 772 822

Statsbidrag

289 657

283 153

281 622

8 035

417 064

422 433

-5 369

435 745

Finansiella intäkter

448 325

42 610

38 509

409 816

458 700

57 763

400 937

43 347

-6 699

-4 908

-14 335

7 636

-10 000

-21 367

11 367

-6 947

633 025

233 982

-14 643

647 668

422 291

-21 758

444 049

143 015

Finansiella kostnader
Periodens resultat
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Uppföljning av god ekonomisk hushållning
Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är
utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk
hushållning. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och
årsredovisning.
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella
mål och riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och riktlinjer för verksamheten.
Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns årliga
budgetprocess.





En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %
Soliditeten ska vara oförändrad.

För 2017 är det prognosticerade resultatet för kommunen 422 mkr och prognosen för
nettoinvesteringar beräknas uppgå till 812 mkr. Endast två av de finansiella målen beräknas
uppnås vilka är de två första målen. Målet om nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter
och statsbidrag samt oförändrad soliditet kommer inte att uppnås. Bedömningen på längre
sikt är att det med nuvarande ekonomiska förutsättningar endast är möjligt att nå det första
av målen under åren 2018 och 2019. Balanskravsresultatet bedöms positivt för helåret 2017.
För 2017 har kommunstyrelsen i styrkortets ekonomiperspektiv formulerat följande
finansiella målområde som är av betydelse för god ekonomisk hushållning: Mål för att
bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag).
Det innebär att kommunen ska ha en ekonomi i balans.
Redovisningsprinciper
Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska
resultat och utfall för verksamheternas måluppfyllelse för perioden.
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i
årsredovisningen. Följande

avvikelser

från redovisningsprinciper som tillämpas i

årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:







Exploateringsfastigheter som avses försäljas inom ett år redovisas under
anläggningstillgångar för perioden januari-augusti.
Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.
Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största
möjliga utsträckning beaktade.
Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning.
Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut.
Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut.
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Måluppföljning kommunstyrelsens styrkort

16
191

Måluppföljning Kommunstyrelsens styrkort
Nedan följer en uppställning över kommunstyrelsens målområden. Respektive målområde
sammanfattas genom att ange den prognos som nämnder och bolag har lämnat. Målområdet
bedöms sedan bli grönt eller rött om fler än 50 % rapporterat grönt eller rött. Om de
inrapporterade färgerna för grönt eller rött inte uppnår 50 % för någondera blir målområdet
gult. Samtliga målområden utom ett är bedömda att uppnås vid årets slut. Målområdet
”Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar” är i nuläget osäkert om det
kommer att uppnås.
KS Målområden
Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga
Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Minskade utsläpp av växthusgaser
Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun
Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten
Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande
Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Mål för: Effektivisering av verksamheten

Förklaring till förkortningar:
KSAM= Kvalitet- och samhällsutveckling,
KLF=Kommunledningsförvaltningen,
AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen,
RTJ=Räddningstjänsten, BUN=Barn- och
utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden,
Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och
byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden,
SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå
Energi, LLT=Luleå lokaltrafik, LRAB=Luleå
Renhållning, NFTC=Nordiskt
flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering,
LHAB=Luleå Hamn

Förklaring till uppföljning:
Uppföljning sker med prognosfokus baserat på
”trafikljusen”. Färgerna har följande innebörd:
Grönt- Målet kommer att nås/nåddes.
Gult- Det är osäkert om målet kommer
att nås. (Detta ska kompletteras med
vilka åtgärder som ska sättas in för att
nå målet - kan enbart användas vid
delårsuppföljningar)
Rött- Målet kommer inte att nås/nåddes
inte (Detta ska kompletteras med vilka
konsekvenser detta får)
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Analys Kommunstyrelsens styrkort
KS Målområden

Analys

Ökat byggande
för fler Luleåbor

Kommentarer:
Under året pågår flera aktiviteter som stödjer området. Några exempel på resultat:
Bedömningen är att det kommer att byggas minst 350 bostäder under 2017.
Arbetet med fyra utvecklingsplaner pågår varav Råneå kommer att gå ut för granskning under
hösten.
Detaljplanen för Kronandalen har vunnit laga kraft och markanvisningar har genomförts för de sex
första kvarteren.
Handläggningstiden för bygglov har minskat med 38 % vid jämförelse mellan januari och juli 2016 och
2017.
Fortsatta etapper av Östra länken är påbörjade.
Flera verksamheter har avstått från att kommentera målområdet.

Antal = 6
KSAM, KLF, MBN, SBN, LEAB, Lulebo
Antal = 1
LRAB
Antal = 1
SOC
AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, LHAB, LLT OCH NTFC har inte redovisat mål eller kopplade aktiviteter
till målområdet.

Värdigt och
effektivt
flyktingmottagande,
särskilt unga

Kommentarer:
Ett flertal aktiviteter med stor bredd som bidrar positivt till målområdet pågår under året. De flesta
verksamheterna är engagerade i någon form av information/projekt med nyanlända.
FRI och BUN anger dock att deras mer specifika mål kan vara svåra att uppnå fullt ut.
Antal = 9
KSAM, KLF, AMF, RTJ, KULT, SOC, SBN, LEAB, Lulebo
Antal = 2
FRI, BUN
Antal = 0
MBN, LRAB, LLT, LHAB och NFTC har inte redovisat mål eller kopplade aktiviteter till målområdet.

Samordnade
insatser för
skärgårdens
utveckling

Kommentarer:
Löpande arbete pågår som i viss mån är samordnat över förvaltningsgränser.
En utvecklingsplan för skärgården har påbörjats i sommar med en medborgardialog på Skärgårdens
dag den 17 juni och en förstudie bedöms vara framtagen under hösten.
Antal = 6
KSAM, RTJ, FRI, SBN, LEAB, Lulebo
Antal = 3
KLF, MBN, LRAB
Antal = 0
AMF, BUN, KULT, SOC, LLT, LHAB och NFTC har inte redovisat mål eller kopplade aktiviteter till
målområdet.
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KS Målområden

Analys

Minskade utsläpp
av växthusgaser

Kommentarer:
Drygt hälften av verksamheterna har vidtagit, eller planerar, för olika åtgärder som bör minska
utsläppen av växthusgaser. Alla verksamheter berörs dock av målområdet i åtminstone sina egna
resor och transporter vilket borde innebära att alla bör arbeta och sätta mål inom området.
Några exempel på åtgärder:
En handledning för utsläppsminskningar för förvaltningar och bolag är framtagen.
Kommunens tjänst för energirådgivning har ökat från 50 till 100 % och arbetet består blandf annat i att
informera om möjligheterna för villaägare att installera solel.
LLT, SBF och LEAB samverkar för att införa elbussar i tätortstrafiken 2018.

Antal = 7
KSAM, KLF, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LRAB
Antal = 1
LHAB
Antal = 0
AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, SOC, LLT och NFTC har inte redovisat mål eller kopplade aktiviteter till
målområdet.
Ökad andel
extern finansiering till
samhällsinvesteringar

Kommentarer:
Det förekommer extern finansiering inom vissa verksamheter och nya ansökningar lämnas in. Men
det framgår inte om detta kommer att leda till ökad andel extern finansiering jämfört med tidigare år.
Antal = 5
AMF, SOC, SBN, LEAB, Lulebo
Antal = 0

Antal = 0
KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, LLT, LRAB, LHAB och NFTC har inte redovisat mål eller
kopplade aktiviteter till målområdet.
Mål för att:
Utveckla Luleå till
Sveriges
Kvalitetskommun

Kommentarer:
Verksamheterna arbetar med olika angreppssätt för att utveckla förutsättningarna att bli Sveriges
Kvalitetskommun 2019. En ny utvärdering med Kommunkompassen är inplanerad till oktober 2018.
Arbetet handlar inte om att vinna en tävling även om det i sig är ett kvitto på en bra utgångspunkt.
Exempel på arbete som nämns inom verksamheterna är: ett koncept för samlad kundtjänst, fler etjänster, "meröppna bibliotek" (ex kvällsöppna men ej bemannade bibliotek), IBIC (Individens behov i
centrum - inom det sociala området) som riktar sig till vuxna, förbättrad reseupplevelse och ytterligare
förenklat resandet för kunden i lokaltrafiken.

Antal = 14
KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SBN, SOC, Lulebo, LLT, LHAB, LRAB, NFTC
Antal = 2
AMF, LEAB
AMF anger att målet om likvärdig service bedöms inte kunna nås fullt ut under året och blir ett
långsiktigt mål.
Antal = 0
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KS Målområden

Analys

Mål för att:
Förbättra
resultatfokus och
öka
jämförbarheten

Kommentarer:
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) ger en stomme för gemensamma och jämförbara mätetal.
Kommunen behöver själv komplettera med verksamhetsspecifika nyckeltal. BUN är i slutskedet med ett
arbete för att lägga in de olika skolformerna som jämförelseobjekt, vilket beräknas färdigt vid årets slut.
MBN (handläggningstider) och SBN (detaljplaneprocessen och tätortsnära natur) har tagit fram
servicedeklarationer för att tydliggöra Ett sonderingsarbete om Business Intelligence (beslutsstöd) är
inlett. Detta kommer även att innefatta förutsättningar för en jämställdhetsintegrerad budetprocess.
Antal = 12
KSAM, KLF, AMF, BUN, FRI, KULT, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LLT, LRAB
Antal = 2
RTJ, SOC
RTJ kommer inte att hinna analysera en försämring vad gäller anspänningstider. För Socs vidkommande
återstår att tydligare beskriva resultatet för den enskilde brukaren.
Antal = 0
LHAB och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet.

Mål för att:
Chefer ska ges
rätt
förutsättningar
för att utöva gott
ledarskap

Kommentarer:
Det pågår en rad olika aktiviteter för att ge chefer bra förutsättningar. Varje verksamhet arbetar med sina
specifika förutsättningar.


utvecklar rutiner för administrativt stöd till chefer



anpassar ledningsorganisaionen



tydliggör uppdrag/mål eller roll/ansvar



bildar ledarteam för stöd och utveckling



inför avlastande tjänster (planerare, administrativa funktioner)



justerar arbetssätt



ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar etc)

Det finns en stor medvetenhet om vikten av chef- och ledarskap i allmänhet men också en svårighet att se
konkreta resultat av de åtgärder man gör.
Den långsiktiga strävan att minska antalet medarbetar per chef fortskrider.Antalet chefer som har fler än
25 underställda har i kommunen minskat med 15% sedan 2015. Den största minskningen skedde till 2016
vilket tyder på svårigheter att hitta lösningar.
Lulebo kommer att göra undersökningar under 2018 för att följa upp chefers förutsättningar efter sitt
omstruktureringarbete..
Antal = 12
KSAM, KLF,AMF, RTJ, FRI, KULT, SOC, SBN, LEAB, LRAB, LHAB, NFTC,

Antal = 2
BUN, MBN

Antal = 1
Lulebo
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KS Målområden

Analys

Mål för att:
Utveckla den nära
arbetsmiljön
genom
medskapande

Kommentarer:
Många verksamheter gör kopplingar mellan medskapande förhållningssätt och arbetsmiljöfaktorer men
en del koppllar även in ständiga förbättringar i arbetet. Flera förvaltningar arbetar med att diplomera sig
som hälsofrämjande arbetsplatser. Åtgärder för att minska ohälsan tar sig uttryck som:
Framtagande av tydlig prioriteringsordning av arbetsuppgifter för chefer (vård- omsorg), tydliggöra roller
och uppdrag, upprätta ledningssystem där medarbetare är delaktiga i framtagande av rutiner o processer
(SBN), samtal om hälsa (hur kan stress minskas med samrabete)
Flera förvaltningar lyfter fram en viss oro beträffande hälsotalen utifrån de förändringsarbeten som pågår
i kommunen. Lulebo hänvisar till ej arbetsrelaterad långtidsfrånvaro som gör att de inte når sitt mål
avseende frisknärvaro.
Antal = 13
KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LRAB, LHAB, NFTC
Antal = 1
AMF

Antal =1
Lulebo

Mål för att:
Bedriva
verksamheten
inom angivna
kommunbidrag
(nämnder) och
ekonomiska mål
(bolag)

Kommentarer:
De flesta nämnder klarar att både bedriva verksamheten inom sitt kommunbidraget men också att klara
överskottsmålet. MBN och SBN progostiserar totalt sett underskott mot budget medan SOC
prognositserar överskott men klarar inte överskottsmålet. LuleBo AB flaggar för att bolagets egna kapital
är så högt att avkastningskravet inte kan nås. NFTC prognostiserar totalt sett ett underskott före
koncernbidrag.
Antal = 10
KSAM, KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, LEAB, LRAB, LHAB
Antal = 1
SOC
Antal = 4
MBN, SBN, Lulebo, NFTC
LLT har inte satt mål kopplat till målområdet

Mål för:
Effektivisering av
verksamheten

Kommentarer:
Förvaltningar och bolag har under året arbetat med en mångfald av insatser som skapar förbättrad
effektivitet. En översyn av de administrativa stödprocesserna pågår inom områdena kundtjänst, ekonomi,
hr, kansliadm. och vissa praktiska stödtjänster. Arbetet har hittills lett till beslut om en etablering av ett
servicekontor inom kommunledningsförvaltningens med innhåll av kundtjänst, löne- och ekonomiadm.
Delar av adm. kommer att förläggas i Råneå. Ytterligare utredningsarbete av administrationen pågår.
Uppdrag ligger även för utredning av sammanslagning av vissa nämnder. Alla nämnder jobbar också
med att nå sitt överskottsmål för 2017 samt efefktiviseringskraven inför 2018 inkluderande
systematisering av kostnads- och verksamhetsanalyser, upphandlingar och köptrohet, digitalisering med
systemöversyner och e-tjänster. Samverkan med Boden avses fördjupas utifrån ett tecknat
samverkansavtal. Digital utveckling ligger högt på agendan och ett flertal projekt är i inledningsfas för
etablering. Prioritering ska ske med avseende på kund- och medborgarnytta.

Antal = 13
KSAM, KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LRAB, NFTC
Antal = 0

Antal = 1
Lulebo
Ingen uppgift från LHAB eller LLT
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Måluppföljning nämnder och bolag
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Måluppföljning nämnder
KS-Kvalitet och samhällsutveckling
Verksamhetens måluppföljning
Kommundirektörens stab Kvalitet & Samhällsutveckling (KSAM) etablerades 2017.
Verksamheten är komplex, innefattar många ansvarsområden och har 25 medarbetare. För
att leda och skapa förutsättningar har en samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef
rekryterats under andra kvartalet 2017. KSAM arbetar nu med att utveckla arbetsmetoder
och ta fram strategier, allt för att tydliggöra uppdraget och skapa förankring i
kommunkoncernen. KSAM har idag tydliga mål och aktiviteter för den plan som lagts för
2017. Målen följs upp med resultatfokus som ligger till grund för en ständigt utvecklande
verksamhet.
Det finns fortfarande osäkerhet kring budget och prognos, bland annat eftersom KSAM inte
har en erfarenhetsbudget att förhålla sig till. Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att
underlätta struktur och tydlighet i uppföljning och rapportering inför 2018. Målet om ett
överskott på 1% kan dock komma att bli svårt att nå, dels beroende på svårigheten att
prognosticera utifrån en föränderlig projektbudget, men också på att hyror, transfereringar
till bolag etc. är ganska förutsägbara och svåra att påverka utan kvalitetsförluster.
Arbetet med utvecklingsplan för skärgården har inletts kvartal 2 med en förstudie, och
bedömningen är att den ska vara färdig innan årskiftet som grund för fortsatt arbete.
Arbetet med aktiviteter och fokusområden för jämställdhetsintegrering pågår och kommer
vara färdigställt i år. Jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet med revidering av ÖP och
utvecklingsplaner mm. För KSAMs egen verksamhet är arbetet inte påbörjat för det här året,
men analys och handlingsplan beräknas vara framtagen kvartal 3.
Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit, och har varit igång sedan januari.
Efter sommaren kommer processen utvärderas och utvecklas ytterligare. Markanvisningar
som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en
varierad boendekostnad. En ny process för tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen är
implementerad.
Utvecklingsplan Råneå har varit ute på samråd. För Hertsön-Lerbäcken och Luleå centrum
finns förslag till utvecklingsplaner framtagna, men de är ännu inte ute på samråd.
Bedömningen är att det kommer att byggas minst 350 bostäder 2017. På Kronan har
markanvisningarna för de första sex kvarteren genomförts.
När det gäller fastställande av nya naturreservat så är bedömningen att det inte kommer att
vara genomfört 2017, eftersom processen tagit längre tid än beräknat.
Sammanfattningsvis ser det bra ut för KSAMs måluppfyllelse och verksamhetsutveckling
2017, även om mycket arbete med utveckling och konstituering återstår. Bedömningen är att
vi kommer nå våra mål för 2017.
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Måluppföljning nämnder
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

890

895

-39 091

-64 652

-38 201

-63 757

42 432

63 648

4 231

-109

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Perioden

Prognos

Nettoinvestering

Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Årsbudget
Avvikelse

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
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Måluppföljning nämnder
KS-Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetens måluppföljning
Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom
förvaltningens kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och
planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer
att nås vid årets slut. Ett mål i kommunledningsförvaltningens styrkort avser tillväxtkontoret
som numera ingår i Kvalitet och samhällsutveckling. Ett mål är i pausläge av ekonomiska
skäl. Kommunledningsförvaltningens verksamhet bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

73 145,2

104 401,0

-152 819,6

-249 362,7

Kapitalkostnader

-13 141,6

-20 928,6

Nettokostnader

-92 816,0

-165 890,3

Kommunbidrag

116 306,8

174 460,2

23 490,8

8 569,9

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Resultat

25
200

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

8 652

15 900

Årsbudget

30 400

Avvikelse

14 500

Måluppföljning nämnder
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minskade utsläpp av växthusgaser

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
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Måluppföljning nämnder
KS-Arbetsmarknadsförvaltning
Verksamhetens måluppföljning
Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhet under perioden. Gruppen utrikesfödda kommer att öka i takt med att
kommunplaceringarna ökar men kommer plana ut 2019.
Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt
väntas det bli inom den offentliga sektorn som har stort rekryteringsbehov de kommande
åren. En utmaning för arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer
som idag står utanför arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och välfärden
hotas.
KS-Arbetsmarknadsförvaltningen driver under perioden ett antal externt finansierade
projekt. Bland annat startar genomförandefasen för Workplace Luleå, ett projekt som riktar
sig til utrikesfödda och arbetsgivare för att underlätta matchning och snabbare inträde på
arbetsmarknaden
Samverkan med Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av kommande
ändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag gällande etablering och matchning och införandet
av det planerade studiestartsstödet.
Vuxenutbildningens arbete har ett fokus på tillgänglighet och möjliggörande för personer
som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver
studera; individer som inte fullgjort sin gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning, är
födda utanför Europa eller behöver ställa om för en ny yrkeskarriär. Ett annat fokus ligger
på att tillgodose arbetslivets behov av kompetent arbetskraft.
Antalet deltagare inom lärlingsutbildning har ökat och den yrkesutbildning med språkstöd i
kombination med kurser inom bygg och anläggning har avslutats och en del deltagare har
valt att fortsätta en yrkesutbildning inom området. Genom samverkan med 5kantkommunerna bedrivs gemensamma yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken såsom
el, vvs, tandsköterkeutbildning i syfte att säkra kompetensförsörjningen.
Vuxenutbildningen bedriver fortsatt yrkesförberedande SFI och har under perioden gjort
insatser för att andelen SFI studerande som avslutar sin utbildning och går vidare till
utbildning ska öka. Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andra språk är fortsatt stort.
KS- Arbetsmarknadsförvaltning är i slutskedet av sin anpassning till den nya
ersättningsförordningen för ensamkommande barn och unga. Bedömningen är att
omvandlingen följer tidplanen men tiden för avveckling av några verksamheter förlängs
något efter beslut av KS om att behålla en begränsad grupp av asylsökande över 18 år i
kommunen. Verksamheten för ensamkommande barn under 2017 kommer att täckas av
Migrationsverkets bidrag. Flyktingmottagningen har däremot en tillfällig men stor ökning i
mottagandet innevarande år och har ökat sin organisation för att klara uppdraget.
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Måluppföljning nämnder
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

129 564

285 037

-187 950

-384 300

-297

-445

-58 683

-99 708

Kommunbidrag

69 707

104 560

Resultat

11 024

4 852

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader

Perioden

Prognos

292

400

Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

400
0

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande,
särskilt unga

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare till annan utbildning ska
öka med 10% enheter.
Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande barn genom att
utveckla metoder för individuell planering i samverkan skola-boende-arbetsmarknad.
Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller studier ska öka med 5 %
enheter under en tvåårsperiod.

Ökad andel extern finansiering till
samhällsinvesteringar

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad målgrupp.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till förvaltningens kvalitetsarbete.
Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens verksamheter i de för 2017
utvalda områdena.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka
jämförbarheten

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för flyktingmottagningens kvalitet.
Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av deltagarnas lärande i
jobbprocessen.

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön
genom medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Analys och effektivisering av lokalutnyttjande.
Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya ersättningsnivån.

28
203

Måluppföljning nämnder
KS-Räddningstjänst
Verksamhetens måluppföljning
Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2017-08-31 uppgår till -0,3 mkr.
Prognosen fram till årets slut visar på ett överskott på 0,5 mkr om inget oförutsett inträffar.
Den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, redovisar ett 0resultat.
Under 2017 har räddningstjänsten investerat i en elbil för kortare transporter. Ett höjdfordon
har levererats i början av september.
Vissa ombyggnationer har skett på Räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, i syfte att
klara av det ökade antalet övningar och utbildningar som genomförs på RUC.
Arbetet med projekteringen av den nya brandstationen fortsätter och Luleå kommun har
investerat i två tomter där den nya brandstationen ska placeras. Under sommaren har
ritningar presenterats på den nya brandstationen.
Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet bränder i bostäder ska minska bland annat i
genom att delta i den nationella kampanjen "Aktiv mot brand". Räddningstjänsten genomför
tillsyner i flerbostadshus och kommer att genomföra ca 2 000 hembesök under 2017 med
inriktning mot brandvarnare samt information till boende.
I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på
brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern
belyste brandrisker i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur
man ska agera om det böjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.
Hösten 2017 kommer en utredning att påbörjas avseende organisation och arbetssätt.
Utredningen kommer bl a att resultera i ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänst.
Arbetet med aktiviteterna/åtgärder till de utvecklingsområden som blev resultatet av den
analys som genomfördes i räddningstjänstens samverkansgrupp har påbörjats under 2017.
En ny mötesstruktur inom och mellan avdelningarna har upprättats och följs. Uppföljningen
av verksamheterna har förbättrats.
Den samverkan mellan räddningstjänsterna i länet som startade 2016 har fortsatt under året.
Målet med samverkan ska vara att ”Räddningstjänsterna Norrbotten vill fungera som EN
organisation i fråga om verksamhet, arbetssätt och personal utan att förändra de nuvarande
organisationsformerna".
Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt inom Länssamverkan via Enämnden och implementerats under 2017.
82,3 % av räddningstjänstens medarbetare hade t o m augusti 2017 färre än 8
sjukskrivningsdagar. Föregående år uppgick detta till 86,6 %. För Luleå kommun är
motsvarande värde t o m augusti 2017 72,3 %. Den totala sjukfrånvaron för
räddningstjänstens medarbetare uppgick till 2,3 % t o m augusti 2017. Föregående år
uppgick denna till 4,4 %. För Luleå kommun är motsvarande värde t o m augusti 2017 6,3 %.
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Måluppföljning nämnder
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

5 817

8 950

-40 398

-59 578

-1 199

-2 112

-35 780

-52 740

35 515

53 272

-265

532

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

6 153

7 000

Årsbudget

9 048

Avvikelse

2 048

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Fortsatt utveckling av brandskyddet i skärgården.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare
finns tillgängliga för en god service.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas.
Via insiktsmätningar jämföra oss med likvärdiga
räddningstjänster.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Genomföra framtagen handlingsplan utifrån resultatet i
medarbetarenkäten.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Tillsätta arbetsgrupper där medarbetare ges möjlighet till
delaktighet för utformning av ny brandstation och arbetssätt.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Mål för: Effektivisering av verksamheten

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.
Genomföra jämförelser mot andra likvärdiga
räddningstjänster.
Fortsatt och fördjupad samverkan mellan
räddningstjänster i regionen och länet.
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Måluppföljning nämnder
Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Barn- och utbildningsnämnden har under 2017 sju mål från kommunstyrelsens målområden
att arbeta med samt fem egna mål som nämnden beslutat.
Prognosen för tre av målen från kommunstyrelsens målområden är att de kommer att nås
under året. Det är inom målområdena: förbättrat resultatfokus, utveckling av den nära
arbetsmiljön samt att verksamheten ska bedrivas inom angivna kommunbidrag.
Prognosen för fyra av kommunstyrelsens målområden är osäkra.
Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun, Värdigt och effektivt flyktingmottagande,
särskilt unga, Chefers förutsättningar samt inom målområdet effektivisering av
verksamheten.
För ett av de två mål som är gemensamma med socialnämnden är prognosen osäker för om
det kommer att uppnås, psykisk hälsa och välbefinnande för unga. För det andra
gemensamma målet är prognosen att målet blir uppnått, Elevernas kunskapsresultat.
Övriga nämndsmål:
Genomströmningen i gymnasieskolan bedöms inte uppnås.
För skolans arbete med det kompensatoriska uppdraget är prognosen att det uppnås.
Målet att arbeta aktivt med CEMR-artiklarna är osäkert.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

151 333

230 000

-1 263 261

-1 923 674

-17 072

-25 500

-1 129 000

-1 719 174

1 156 079

1 734 119

27 079

14 945
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Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

Perioden

Prognos

6 175

14 500

14 500
0

Måluppföljning nämnder
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Främja nyanländas etablering och integration i alla
skolområden

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Den interna och externa kommunikationen ska vara
sammanhållen och digital.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara mer öppen
och tillgänglig genom att resultat, analyser och jämförelser
presenteras digitalt.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett gott
ledarskap.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade
ekonomiska resurser.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga
förbättringar.
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Måluppföljning nämnder
Fritidsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Arbete med samtliga av fritidsnämndens mål är igång och förvaltningen räknar med att
majoriteten av målen kommer att nås innan året är slut. Det mål det råder störst osäkerhet
kring är målet om att erbjuda alla nyanlända simundervisning och att 90 % av dem ska
kunna simma 200 m. Målsättningen om minst 90 % är mycket högt satt. Att lära sig simma
200 m på tämligen kort tid är en utmaning när man kanske aldrig ens badat i bassäng
tidigare.
Målet om att frigöra 0,5 % av budgeten har fått en ny inriktning eftersom allla förvaltningar,
efter det att fritidsnämnden tagit målet om 0,5 %, har ålagts ett överskottsmål på 1 %.
Budgeten för förvaltningen är lagd utifrån överskottsmålet. Utfall för perioden följer
budgetplan och förutsatt att inga större avvikelser uppkommer, så kommer
fritidsförvaltningen leverera uppdraget överskottsmål.
Målet om ökat antal besökare i skärgården är till viss del mätt. Den dåliga sommaren har
påverkat antalet resor med turbåtstrafiken, men glädjande nog har uthyrningen av stugorna
under högsäsong ökat. Vi tillskriver resultatet av detta till den ökade marknadsföringen,
främst inom sociala media.
När det gäller resultat, jämförelser och bemötande, områden som lyfts fram i KS
målområden - har fritidsförvaltningen tagit ett antal steg på väg mot tydligare fokus på
detta. Bland annat genom nya resultatmått, jämförelser inom våra verksamheter och med
andra kommuner, samt beslut om att frågor om bemötande alltid ska finnas med i de
kundundersökningar vi gör.
Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna (sjukfrånvaro 2.7 %
för perioden).
Ökad jämställdhet inom fritidsnämndens område är högt prioriterat. Förvaltningen kommer
under innevarande år genomföra analyser i syfte att synliggöra eventuella skillnader baserat
på kön i aktivitetsutbud på fritidsgårdarna och i fördelningen av lokalt aktivitetsstöd.
Förvaltningen ska också göra stickprov på hur ett antal idrottsföreningar fördelar sina
träningstider till flickor respektive pojkar. Sedan i juni görs jämställdhetsanalys för alla
beslut som går upp till fritidsnämnden.
Sammanfattningsvis ser läget för uppfyllelse av fritidsnämndens mål positivt ut.
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

15 001

22 000

-132 016

-197 135

-11 042

-17 022

-128 057

-192 157

129 391

194 087

1 334

1 930
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Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

Perioden

Prognos

4 241

9 411

9 411
0

Måluppföljning nämnder
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Alla asylsökande /nyanlända i Luleå kommun ska
erbjudas simundervisning och 90 % av de som deltar ska efter
genomförd simundervisning kunna simma 200 meter.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Ökat antal besökare i Luleå skärgård

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

90 % av våra kunder ska uppleva att vi ger dem en god
service och ett gott bemötande

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Våra verksamheter och anläggningar ska utvecklas och
förbättras genom jämförelser mellan varandra och med andra
kommuner

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Alla chefer ska uppleva att de utvecklas i sitt arbete och i
sitt ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Alla medarbetare ska uppleva att de utvecklas i sitt arbete

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten ska bedrivas inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten

0.5 % av budget ska frigöras till driftkonsekvenser för
verksamhetsinvesteringar genom implementering av ”Plan
för långsiktig effektivitet”
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Måluppföljning nämnder
Kulturnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Kulturaktiviteter har visat sig vara mycket värdefulla när nyanlända ska bli en del av
gemenskapen och ger en grund för sammanhållning och förståelse mellan människor från
olika bakgrunder. Kulturnämndens uppdrag är därför en grundbult i Luleå kommuns arbete
med ett värdigt och effektivt flyktingmottagande. Förvaltningens planerade aktiviteter inom
detta område fortlöper enligt plan. Biblioteket har sökt och beviljats medel för att utveckla
biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande.. Ex på aktiviteter är "lär känna ditt
bibliotek" vilket är en aktivitet som vänder sig till ungdomar på asylboenden. Förvaltningen
har startat projektet Kulturkompassen som görs i samverkan med civilsamhället. Projektet
syftar till att främja integration genom att fler nyanlända får kunskap om
kulturförvaltningens verksamheter och dess utbud. Förhoppningsvis kommer deltagarna att
fortsätta ta del av kulturförvaltningens breda utbud då projektet är avslutat samt bli nyfikna
på att själva arrangera.
De pågår många aktiviteter inom förvaltningen som på sikt ska leda till att Luleå utvecklas
till Sveriges kvalitetskommun. Förvaltningen har under året prioriterat att arbeta med att ge
”bemötande” samma uppmärksamhet som ”tillgänglighet” samt att utveckla arbetet med
kund/medborgarundersökningar. Flera av förvaltningens medarbetare har under våren gått
en gemensam värdskapsutbildning och ytterligare ett utbildningstillfälle sker i juni. Målet
med detta är att skapa en gemensam grundsyn gällande gott värdskap. Biblioteket utreder
möljligheten att ha ett ”meröppet” bibliotek (innebär att biblioteket är obemannat men
tillgängligt för civilsamhället utanför ordinarie öppettider). Detta för att kunna utveckla
service till medborgare/besökare. Däremot är det tydligt via uppföljningen att arbete med
jämförelser är svårare att ta sig an. Kultursektorn är ett område där det finns få nationella,
regionala mätetal att förhålla sig till.
Under 2016 och fortsatt 2017 har all personal inom förvaltningen utbildats i jämställdhet som
ett led i att arbeta efter EUs deklaration avseende jämställdhet vilken Luleå kommun
undertecknat. Avsikten är att delvis uppnå en bättre arbetsmiljö genom att öka
medvetenheten kring jämställdhetsaspekten. Förvaltningen planerar också att under 2017
genomföra en gemensam insats för arbete med värdegrund. Förvaltningen har på samma
sätt som för de två senaste åren satt upp ett antal ledarutvecklingsteman/program för att
stödja chefer och ledare i deras uppdrag samt för att bygga för en god intern
ledarförsörjning. Under året har flera medarbetare fått möjlighet att ta på sig chefs- och
ledaruppdrag inom olika verksamheter.
Kulturnämnden prognostiserar ett överskott för året vilket beror på att planerad etablering
av den konstnärliga dansen i Luleå sker tidigast mot slutet av året. En utmaning för
kulturnämnden framöver är att planera för de ekonomiska resurserna för att kunna möta
medborgarnas förväntningar på ett rikt kulturliv i Luleå.
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Måluppföljning nämnder
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

13 419

22 000

-81 191

-124 989

-3 471

-5 000

-71 243

-107 989

73 993

110 989

2 750

3 000

Perioden

Prognos

623

1 500

Nettoinvestering

Årsbudget

2 850

Avvikelse

1 350

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Främja integration genom riktade kulturaktiviteter till
flyktingar.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Kunderna ska uppleva god service och ett bra bemötande
Tillgängliga verksamheter

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Medarbetare ska ges rätt förutsättningar att utöva ett gott
medarbetarskap

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Effektivisering av verksamheten
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Måluppföljning nämnder
Miljö- och byggnadsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Den nya servicedeklarationen innehåller ett antal servicemål. Till den andra
delårsuppföljningen har några områden valts ut för närmare granskning. Jämförelsen gäller
handläggningstider under januari-juli 2016 jämfört med samma period 2017.
Vi ser en stor förbättring för bygglov där handläggningstiden har minskat med 38 %.
Insatser för ökad bemanning, ny e-tjänst och effektivare processer har bidragit till den
förkortade handläggningstiden.
Tillsynsavdelningen har förkortade handläggningstider för alla områden i
servicedeklarationen. I stort sett alla områden når uppsatta mål.
Bygglovsavdelningen har haft rättsäkerhet i fokus under senaste året. Innehållet i
tjänsteskrivelser har granskats och kvalitetssäkrats. Uppföljning av genomförda
överprövningar påvisar en ökad andel beslut som har klarat överprövning.
Under en vecka i januari fokuserade tillsynsavdelningen på arbetet med rutiner och mallar.
Det arbetet har sedan fortsatt under året.
Förvaltningen har utvärderat den gemensamma kundtjänsten och efter det gjort vissa
förtydliganden i uppdrag och roller. Detta har medfört en ökad säkerhet i vem som ska göra
vad och vilka rutiner som gäller.
Tillsynsavdelningen har fortfarande stora problem med att rekrytera erfaren personal och
omsättningen är relativt hög med pensionsavgång, tjänstledigheter, föräldraledigheter och
medarbetare som väljer att flytta till andra kommuner.
Förvaltningen har en frisknärvaro på 86,7 % vilket är en förbättring med 1,8 % jämfört med
samma period 2016.
En grupp för ständiga förbättringar, med representanter från alla avdelningar, har påbörjat
sitt arbete under våren.
Den 1 februari 2017 har e-tjänsten Mittbygge lanserats. Det är första steget till en helt digital
hantering av bygglov. Möjligheten att kunna göra en ansökan hemma när som helst under
dygnet ökar service och tillgänglighet. Antalet ansökningar från e-tjänsten är 18 % vilket är
en 5 % ökning jämfört med första tertialen.
En ny tjänst på 50 % under 3 år har skapats för energirådgivning. Tjänsten finansieras via
statliga medel och avser rådgivning mot små och medelstora företag. Tjänsten är tillsatt och
arbetet pågår.
Den ordinarie energirådgivningen har ökat i omfattning från 50 till 100 %.
Enligt prognos kommer förvaltningen inte att bedriva sin verksamhet inom angivna ramar.
Förvaltningen har fortfarande ett underskott för utbetalningar av bidrag för
bostadsanpassning och trygghetsboende.
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Måluppföljning nämnder
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

15 487

19 785

-25 426

-42 536

Nettokostnader

-9 939

-22 751

Kommunbidrag

14 567

21 851

4 628

-900

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Perioden

Prognos

0

600

Nettoinvestering

Kapitalkostnader

Resultat

Årsbudget

600

Avvikelse

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Bidra till ett ökat bostadsbyggande genom effektiv
samhällsbyggnadsprocess med en förkortad
bygglovshandläggningstid med minst 5% gentemot år 2016
2017 ha en gemensam VA rådgivare inom 4-kanten för
information och vägledning utanför kommunalt VA

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Medverka i pågående och nya utvecklingsplaner för att
uppnå ökad samverkan i bebyggelseutvecklingen

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utökade resurser och fler riktade insatser för
energirådgivning

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänster
Handläggning av ärenden ska präglas av jämställdhet,
rättsäkerhet och god service

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Följa och jämföra resultat av utförd service för att
utveckla verksamheten

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Effektivare organisation med tydliga roller och ansvar
Skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom
tydliga prioriteringar utifrån förvaltningens uppdrag

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifter
Fortsätta vidareutveckla former för delaktighet i
förvaltningen

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Bedriva verksamhet inom angivna kommunbidrag
Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens
verksamhetsområde

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Bidrag för trygghetsboende och bostadsanpassning ska
finansieras av kommunbidrag
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Måluppföljning nämnder
Socialnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Tillgången till bostäder för förvaltningens målgrupper som är i behov av lägenheter är låg.
Upprättande av en planeringsprocess pågår. Planeringsprocessen ska ligga som grund till en
tre årig strategiska bostadsplaneringen för förvaltningens målgrupper.
Förvaltningen har fungerande rutiner för finsktalande personer. Vård- och
omsorgsverksamheten ger möjlighet till finsktalande personal och kulturella aktiviteter.
Möten med minoritetsgrupper sker och aktiviteter planeras in för personer från andra
länder.
Inom den sociala barn- och ungdomsvården har föräldrastöd utvecklats och erbjuds till alla
föräldrar som har behov. Öppenvårdsverksamheten erbjuder fler insatser på hemmaplan
som ett alternativ till placeringar. Andel placeringar minskar inom området barn- och
unga.Behörigheten till gymnasiet har ökat till 92 % i jämförelse med 2016 som låg på 90,2 %
(alla skolor) och för kommunal verksamhet 87 %. Ett projekt pågår med skolan med fokus på
skolnärvaro och skolresultat genom att öka elevers närvaro i skolan.
Antal personer som fått stöd via centrum för våld har ökat med 40 stycken jämfört med
samma period förra året. Antal barn som erbjudits behandling via "trappan" har ökat med 23
stycken barn. Barnsamråd har minskat med 5 stycken jämfört med samma period förra året.
Socialnämndens olika planer för utveckling är en ledstjärna i arbetet framåt. En röd tråd är
att det inom samtliga områden ska främja kvarboende och stärka hemmaplanslösningar,
men det ska även finnas boendeplatser när detta behövs.I verklighetslabb, living lab vid
Bergvikens vård- och omsorgsboende, har nya tekniska produkter och tjänster testas dygnet
runt. Den är avslutad och utvärderad. Arbetet är påbörjat med införande av
trygghetskamera i vård- och omsorgsboende.
Under året har en organisationsförändring initierats med syfte skapa en organisation som
främjar medborgarens behov, med en högre grad av helhetstänk kring individen. Målet är att
socialförvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig,sammanhållen och skapa en mer effektiv
organisation.
Medarbetare
Flertal enheter arbetar med aktiviteter för att bli diplomerad hälsofrämjande arbetsplats.
Förvaltningen ser en förbättring av sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år.
Detta kan delvis förklaras med att Praktisk professionell planering (PPP) har införts. Det
råder fortfarande brist på medarbetare inom många av förvaltningens yrkeskategorier.För
att möta framtidens kompetensförsörjning har förvaltningen arbetat med olika åtgärder för
att behålla medarbetare men också för att nya medarbetare ska söka sig till förvaltningen.
Ekonomi
Nämndens prognostiserar ett överskott med 8,5mkr.
Socialförvaltningen vidtar kontinuerligt vardagsförbättrande åtgärder för att säkerställa
resultatet.
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Måluppföljning nämnder
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

160 821

383 123

-1 226 990

-1 952 743

-5 954

-8 931

-1 072 123

-1 578 551

1 058 034

1 587 051

-14 089

8 500

Perioden

Prognos

3 213

12 000

Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

12 000
0

0

Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Tillgången till bostäder för socialnämndens målgrupper
ska förbättras för att uppnå ett självständigt boende, med eller
utan stöd från socialförvaltningen

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Aktivt bidra till att ge förutsättningar för ökad integration
i samhället

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Öka andelen alternativa finansieringar av utveckling och
drift.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Förbättra kvalitén för brukarna
Socialförvaltningen ska uppfattas som öppen och
tillgänglig
Andelen behöriga till gymnasiet ska öka
I samverkan främja barns och ungas psykiska hälsa och
självkänsla
Att socialnämndens planer verkställs

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Utveckla informationen om vilken nytta och resultat
socialförvaltningen levererar till medborgarna

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Öka vår attraktion som arbetsgivare
Medarbetarna ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett
gott arbete
Förbättra balansen mellan antalet anställda män och
kvinnor

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Inom befintliga ekonomiska ramar bedriva en verksamhet
med optimal kvalitet genom ett strukturerat
förbättringsarbete

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Möjliggöra planernas målsättningar genom att vidta
strukturella förändringar och effektivisera verksamheten
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Måluppföljning nämnder
Stadsbyggnadsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att majoriteten av nämndens mål nås under året. Ett antal
av målen handlar om att skapa en attraktiv stad och ökat byggande. Under året beräknas det
skapas förutsättning för över 2000 nya bostäder. Arbetet med beteendepåverkade åtgärder
har satt igång och ett flertalet investeringsprojekt för gång- och cykelvägar är påbörjade
under perioden. Dessa aktiviteter och mer därtill bidrar till kommunstyrelsen målområde
om att minska växthusgaserna.
Arbete pågår med att tillgängliggöra servicen för medborgare och kunder. Ett antal digitala
lösningar har tagits fram och fler är på gång. Information till medborgare och kunden om
den service vi erbjuder dem tas fram kontinuerligt – två nya servicedeklarationer har
beslutats i nämnden.
Inom arbetsmiljöområdet pågår aktiviteter kopplat till att få ner sjukfrånvaron för kvinnor
och män. Det är glädjande att sjukfrånvaron är på väg ner dock är det med viss försiktighet
som bedömningen är att de åtgärder som satts in kommer att ha önskad effekt och att målet
om att sjukfrånvaron för kvinnor och män understiga 4,5% nås.
Bedömningen är att nämndens lämnar ett underskott ca 8,3 mkr avseende driften. Det har
sin grund i att årets och tidigare års underskott i biogasverksamheten som balanserat i
balansräkningen nu redovisas i resultaträkningen. Stadsbyggnadsnämndens prognos har
försämrats med 1,7 mkr sedan i april, vilket främst beror på kapitalkostnader för
bredbandsutbyggnaden. Övrig verksamhet klarar dock överskottmålet. Prognosen för
investerings- och exploateringsverksamheterna visar ett överskott på 178 mkr mot budget
vid årets slut. Totalt beräknas 83 % av investeringsbudgeten förbrukas och 64 % av
exploateringsbudgeten. Avvikelserna beror till största del på tidsförskjutningar.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

701 968

1 079 532

Verksamhetens kostnader

-587 666

-939 527

Kapitalkostnader

-239 094

-371 175

Nettokostnader

-124 792

-231 170

148 577

222 865

23 785

-8 305

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag
Resultat

41
216

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

404 586

742 962

Årsbudget
Avvikelse

920 861
177 899

177 899

Måluppföljning nämnder
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Ta tillvara Luleås unika förutsättningar i form av ljus,
mörker och årstider.
Bli en tätare stad och ett grönare Luleå.
Skapa en kontinuerlig planberedskap för minst 700
bostäder / år.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Etablera en ny verksamhet för hållbart resande som
motsvarar ett så kallat mobilitetskontor enligt
stadsmiljöavtalet.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Ökad tillgänglighet genom digitala lösningar.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Öka Luleåbornas medvetenhet om den servicenivå
kommunen erbjuder.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Upplevd stress för män och kvinnor ska minska jämfört
med 2015.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Sjukfrånvaron för kvinnor och män ska understiga 4,5 %
och skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro ska
undanröjas.
Arbetsmiljöronder genomförs

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Mål för: Effektivisering av verksamheten

Ekonomin ska vara i balans
Kraftigt öka samnyttjande och yteffektivitet i lokaler och
parkeringar.
Öka andelen planerat underhåll på befintliga lokaler och
infrastruktur.
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Måluppföljning nämnder
Övriga nämnder
Kommunrevision
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr

Perioden

Prognos

0

0

-933

-2 512

0

0

-933

-2 512

1 674

2 512

741

0
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Perioden

Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

Prognos

Måluppföljning bolag
Luleå kommunföretag AB
Förvaltningsberättelse januari-augusti
Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag
och ägs till 100 % av Luleå kommun. Luleå kommunföretag AB har en central och
koncernstrategisk roll i kommunen. Bolagets viktigaste uppgift är att:


Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.



Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.



Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande
mål.



Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och
förändringar av bolagsstrukturen.

Periodens resultat efter finansiella poster för moderbolaget är 447 865 tkr (38 184 tkr samma
period föregående år). Ökningen beror på utdelningar från kommunens bolag.
Resultaträkning och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

0

Personalstatistik

Prognos

Budget

52

0

0

-2 275

-2 229

-3 500

-3 500

Finansiella poster

450 140

40 361

450 140

47 500

Res. efter fin. poster

447 865

38 184

446 640

44 000

Räntabilitet %

59,0

4,0

Soliditet %

57,0

75,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
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Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

00,0

00,0

Sjukfrånvaro %

0,00

0,00

Inga anställda

Måluppföljning bolag
Koncernen

Luleå kommunföretag AB äger följande dotterbolag. Beloppen (tkr) visar redovisning per
2017-08-31 för bolagen med prognos för helåret 2017. Ägarandel enligt nedan under perioden
2017-01-01 – 2017-08-31.
(tkr)

Ägd andel
%

Rörelsens
intäkter 1708

Resultat efter
fin. poster 1708

Prognos
Soliditet, %

Prognos
helår 2017

Antal
anställda

Dotterbolag
Luleå Energi AB koncernen

100

590 043

74 085

77,2

120 546

160

Lulebo AB

100

368 390

34 860

33,0

39 055

51

Luleå Lokaltrafik AB

100

91 362

-3 999

50,0

-6 000

161

Luleå Renhållning AB

100

79 227

6 740

22,0

7 583

70

Luleå Hamn AB

100

53 651

9 792

40,0

9 350

30

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

100

9 963

-748

9,0

-950

5
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Måluppföljning bolag
Luleå Energi AB Koncernen
Verksamhetens måluppföljning
Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller
varma perioder kan påverka verksamheter på både kostnads- och intäktssidan. Luleå Energikoncernens prognosticerade resultat för helåret 2017 förväntas överstiga det budgeterade
med 14,4 mnkr. Totalt sett förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till
120,5 mnkr. I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har en mild vinter i
början av 2017 inneburit en lägre försäljning än budgeterat. De minskade intäkterna har dock
uppvägts av en ännu större minskning av bränslekostnaderna. En kallare vår gav både högre
intäkter och bättre resultatet jämfört med budget. Resultat har även påverkats positivt av att
ett antal större nya kunder som anslutit sig till fjärrvärmenätet och sammantaget beräknas
resultatet i fjärrvärmeverksamheten bli bättre än förväntat. Resultatet i elhandelsverksamheten förväntas bli bättre än budgeterat, i huvudsak beroende på lägre inköpspriser
på el. I moderbolagets övriga verksamheter, energitjänster och koncerngemensam
administration, förväntas endast mindre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget
gentemot budget uppgår till + 13,7 mnkr. För Luleå Energi Elnät AB har 2017 hittills varit ett
stabilt år vädermässigt med enbart mindre driftsstörningar. En god kundtillväxt har gett
något högre intäkter än budgeterat samtidigt som kostnaderna i stort är i nivå med budget.
Helårsprognosen visar på + 1,2 mnkr gentemot budget. För Bioenergi AB och Lunet AB
(samägt med Lulebo AB 50 %) förväntas något lägre resultat gentemot budget. Prognosen för
LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) visar på ett resultat i nivå med budget.
Efter en längre tid med låga och sjunkande priser på el och elcertifikat blev den ekonomiska
situationen för vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) till slut för svår och
bolaget försattes av Kalix Vindkrafts styrelse, under juni månad, i konkurs. Eftersom
aktieinnehavet i bolaget sedan tidigare har skrivits ned till noll i Luleå Energi AB:s
balansräkning, ger det ingen resultateffekt under 2017. Den senaste undersökningen som
utfördes av SKI (Svensk Kvalitetsindex) visade återigen att för 10:e året i rad har Luleå
Energi-koncernen bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. Den nationella
prisjämförelsen, Nils Holgersson-undersökningen visar att Luleå Energi-koncernen har
Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges fjärde lägsta elnätspriser. Energibranschen står
inför en historisk omvälvning vad gäller marknad, politiska beslut, teknik och ekonomi.
Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt för att kunna motsvara framtidens krav och
förväntningar och stå starka även i framtiden.
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Personalstatistik

1708

1608

Prognos

Budget

590 043

641 251

929 406

940 842

-517 113

-566 966

-810 013

-835 672

1 155

1 323

1 153

982

Res. efter fin. poster

74 085

75 608

120 546

106 152

Investeringar totalt

41 264

68 452

117 622

141 456

4,7

5,0

9,0

7,7

76,5

76,5

77,2

77,7

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet %
Soliditet %

46
221

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

90,7

82,4

Sjukfrånvaro %

2,57

2,56

Måluppföljning bolag
Styrkort
KS Målområden
Ökat byggande för
fler Luleåbor

Nämnd-/Bolagsmål
Bistå arbetet med strategisk planering för digitaliseringen i Luleå Kommun.
Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet.

Värdigt och effektivt
flyktingmottagande,
särskilt unga

Initiera dialog med arbetsmarknadsförvaltningen under 2017.

Samordnade insatser
för skärgårdens
utveckling

Inleda den sista etappen i satsningen på elinfrastruktur i skärgården.

Minskade utsläpp av
växthusgaser

Verka för att effektivisera kundernas och Luleå Energi-koncernens energiförbrukning.
Vid reparation och underhåll av våra anläggningar ska hänsyn tas till att produktion samt
distribution av energi bedrivs med god miljöhänsyn.
Investera i en biooljeeldad panncentral för att ersätta fossilt bränsle.
Vara delaktig i projektet att införa elbussar i kommunen med tillhörande infrastruktur.
Etablera infrastruktur av publika laddstationer för elbilar och laddhybrider.
Utveckla minst en ny energitjänst/produkt som medverkar till minskade utsläpp av
växthusgaser.

Ökad andel extern
finansiering till
samhällsinvesteringar
Mål för att: Utveckla
Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun
Mål för att: Förbättra
resultatfokus och öka
jämförbarheten
Mål för att: Chefer ska
ges rätt
förutsättningar för att
utöva gott ledarskap
Mål för att: Utveckla
den nära arbetsmiljön
genom medskapande
Mål för att: Bedriva
verksamheten inom
angivna
kommunbidrag
(nämnder) och
ekonomiska mål
(bolag)
Mål för:
Effektivisering av
verksamheten

Minst tre projekt som bedrivs inom Luleå energi-koncernen ska delfinansiseras med externa
medel/bidrag.
Minst två kundundersökningar ska genomföras, den ena utförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI).
Upprätta nödvändiga handlingsplaner utifrån resultatet av kundundersökningarna.
Ta fram digital hållbarhets- och årsredovisning som gör informationen mera lättillgänglig för våra
intressenter.
Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen.
Genomförandet av ”chefsdag” varje år.
Genomföra minst två stycken kunskapsträffar för medarbetare i syfte att vidareutveckla och ge
kompetenshöjning inom HR- området.
Soliditet lägst 60 %
Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital ska uppgå till minst 7,5 % och beräknas utifrån
en soliditet om 60 %.

Ständiga förbättringar i syfte att effektivisera verksamheten.
Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med kommunens inköpsavdelning.
Ta fram rapport över valda nyckel- och effektivitetstal.
Genomföra minst tre projekt inom Luleå Energi-koncernen där vi tar hjälp av den tekniska
utvecklingen för att göra verksamheten mer effektiv.
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Måluppföljning bolag
Lulebo AB
Verksamhetens måluppföljning
För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2017 och är i sin
slutfas. Bolaget har stort fokus på att följa de ägardirektiv som Luleå kommun har för
bolaget, innebärande att Lulebo ska bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023, ska minska sin
marknadsandel av hyresrätter i till ca 45-55 % samt ska ta ett delansvar för kommunens
bosättningsuppdrag för personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att
upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av bolagets lägenhetsomsättning.
Lulebo har under 2015 och 2016 sålt ca 3 000 lägenheter.
Periodens underhållskostnader uppgår till 46 mkr (45 mkr). Periodens investeringar uppgår
till ca 127 mkr (332 mkr). Lulebos styrelse har beslutat om att utöka underhållsbudgeten med
250 mkr under 2017, delar av detta belastar resultatet medan övrig del bokförs såsom
investeringar.
I följande siffror ingår 50% av Lunets resultat då Lulebo är hälftenägare i detta bolag:
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 34,9 mkr (36,5). Prognos för året är
39,0 mkr (436,7 mkr).
Medeltalet anställda har varit 51 (61) personer varav 55 % (56) kvinnor.
Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa
är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående
underhållsarbeten. Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket
låg nivå.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

368 388

Personalstatistik

Prognos

Budget

410 377

564 770

564 553

-278 053

-309 842

-441 646

-438 024

-55 475

-63 980

-84 069

-87 283

34 860

36 555

39 055

39 246

Investeringar totalt

130 168

331 697

200 000

250 000

Avkastningskrav %

1,7

2,9

2,2

3,0

39,2

26,8

33,0

37,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster

Soliditet %
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Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

84,0

85,0

Sjukfrånvaro %

3,0

3,0

Måluppföljning bolag
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor

Bolaget ska bygga 1 000 lägenheter under perioden 20142023.
Marknadens behov ska utgöra underlag för beslut om
nyproduktion.

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Lulebo ska ta emot alla sina hyresgäster på ett värdigt
sätt. Särskild hänsyn ska visas till utsatta grupper.

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Vid havsnära byggnationer ska bolaget skapa
förutsättningar för att underlätta ett aktivt skärgårdsliv för
hyresgästerna.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Äldre bestånd ska löpande energioptimeras.

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar

Lulebo ska ansöka om de bidrag som finns att söka
beträffande ny-, till- och ombyggnationer av lägenheter.

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Nöjdkundindex ska lägst uppgå till 85 % för bostäder och
80 % för lokaler.
Serviceindex ska lägst uppgå till 85 % för såväl bostäder
som lokaler.

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Periodiska mätningar genomförs avseende nöjdkund- och
serviceindex.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.
Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.
Könsfördelningen av anställda ska högst vara 60 % av
endera kön.
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska lägst
vara 10 %.

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditeten ska över en konjunkturcykel inte understiga
27 %.
Avkastning på eget kapital ska överstiga 3 %.
Driftnetto/intäkter ska överstiga 40 %.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %.
Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %.
Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 5 %.
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Måluppföljning bolag
Luleå Lokaltrafik AB
Verksamhetens måluppföljning
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla bra
kollektivtrafik till både invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och
miljöeffektivt resealternativ. LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra
till skapandet av ett trivsamt Luleå med ett levande centrum tillgängligt för alla som vill röra
sig inom Luleå tätort.
LLT arbetar tillsammans med Luleå Kommun mot Vision 2050 och medverkar i de
aktiviteter som pågår. Vi arbetar också med utveckling av verksamheten i enlighet med den
uppdaterade och beslutade strategin. ”Strategi 2020” har Vision 2050 som bas och målet är
att vara redo för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt. Allt
förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöttas av stärkt
fokus på både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att kartlägga
kärnprocesserna i verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden
och effektivisera verksamheten.
LLT har haft en rel låg resandeökning under period 1-2. Jämfört med motsvarande period
2016 har resandet ökat med 2,0%. Målet är att resandet för helåret ska öka med 3% jämfört
med 2016. Trafikutökningarna varit små senaste tiden så målet är huvudsakligen baserat på
ny ombordsutrusning som kan registrera och ta betalt av samtliga resande. Vi har under
många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella kundundersökningen
hos Svensk Kollektivtrafik.
Ett nytt undersökningsbolag med förändrad metodik utför nu undersökningen och detta har
påverkat våra resultat åt olika håll för olika frågor. 2017 kommer att bli ett nytt referensår.
LLT har, genom de 8 biogasbussarna som är i drift, stärkt sin miljöposition. LLT har även
skrivit avtal för att under hösten 2017 kunna ersätta diesel med 100% förnyelsebar HVO
(Hydrerad Vegetabilisk Olja). Målet är en fossilfri busspark före årsskiftet! En annan satsning
mot ett hållbart samhälle är det elbussprojekt som LLT, tillsammans med Luleå Kommun
och andra intressenter, planerar att genomföra med start under 2018 - vilket dessutom
förväntas sätta Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige.
Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning. 15 nya bussar har tagits i
trafik under 2017. Denna satsning förväntas, utöver en positiv miljöeffekt som stärks
ytterligare med HVO, ge förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik samt
minskade drift och underhållskostnader. Ytterligare 10 nya bussar levereras i början av 2018.
Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som
rapporterar till Skyddskommittén har bildats för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av
arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom teknikavdelningen för utvecklingen av
underhållsprocessen och stödfunktioner kommer också att bidra positivt till detta. LLT har
under 2017 uppgraderat sin miljöcertifiering till ISO 14001:2015.
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Måluppföljning bolag
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

91 362

Personalstatistik

Prognos

Budget

89 129

144 012

144 546

-95 329

-93 317

-149 972

-152 506

-32

-301

-40

-40

-3 999

-4 489

-6 000

-8 000

1 583

975

3 003

3 003

Räntabilitet %

neg

neg

neg

neg

Soliditet %

57,2

29,7

50,0

50,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster
Investeringar totalt

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

93,5

95,0

Sjukfrånvaro %

6,5

5,0

Styrkort
KS Målområden
Ökat byggande för fler
Luleåbor
Värdigt och effektivt
flyktingmottagande,
särskilt unga

Nämnd-/Bolagsmål
Strategisk trafikplanering som stöttar kommunens tillväxt.
Kundupplevd trygghet. LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 91% kundnöjdhet
avseende kunder som anser att det känns tryggt att åka med bolaget.

Samordnade insatser för
skärgårdens utveckling

Utveckla kontakterna med skärgårdstrafiken.

Minskade utsläpp av
växthusgaser

Fortsatt arbete med att minska användandet av fossila bränslen.

Mål för att: Utveckla Luleå
till Sveriges
Kvalitetskommun

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 77 % kundnöjdhet avseende kunder som
anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 81 % kundnöjdhet avseende kunder som
anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 84 % kundnöjdhet avseende kunder som
anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 71 % kundnöjdhet avseende kunder som
anser att det går snabbt att åka med bolaget.

Mål för att: Förbättra
resultatfokus och öka
jämförbarheten

98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter efter efter hållplatsens
tidtabell.
98,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter hållplatsens
tidtabell.

Mål för att: Chefer ska ges
rätt förutsättningar för att
utöva gott ledarskap

Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med utvecklingssamtal

Mål för att: Utveckla den
nära arbetsmiljön genom
medskapande

Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år.
Frisknärvaro minst 80,0 % av total arbetstid.
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mål för: Effektivisering av
verksamheten

Kommunens nettokostnad (uppdragsersättningen för trafikuppdraget) per resa skall med
indexstart 2002 100, 2017 inte överstiga 110 (prisindexjusterat för förändring av prisindexkorg
enligt tjänstekoncessionsavtalet).
Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för effektiviseringsåtgärder.
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Måluppföljning bolag
Luleå Renhållning AB
Verksamhetens måluppföljning
Luleå Renhållning går i stort sett enligt plan. Bolaget levererar ett gott resultat, har en stabil
ekonomi och en verksamhet med god kontroll. Under T2 har bolaget erhållit kvalitets och
miljöledningscertifikat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Rutinerna för
nyckeltalsuppföljning utvecklas i rätt riktning och fem övergripande nyckeltal för jämförelse
på nationell nivå är antagna.
Luleå Renhållning driver ett antal viktiga utvecklingsprojekt där man kan nämna
- Sunderby Sulfi/sulfat jords deponi i princip är klar för mottagning men det återstår några
små frågor inom skatte och miljöområdet. Bolaget ser ändå ljust på möjligheterna att öppna
deponin under 2017.
-Byte av ekonomisystem. I dagarna byter bolaget till ett fristående ekonomisystem och inför
samtidigt scanning av leverantörsfakturor.
-Dubblet så bra. Luleå Renhållning har fått ett mycket tufft uppdrag, där bolaget skall verka
för att Luleåborna skall bli dubbelt så bra på att källsortera. Uppdraget har i sin början
fokuserat på att människor behöver ändra attityder men även få kunskap kring källsortering.
Därför har Luleå Renhållning tagit fram en varumärkesplattform och startat ett projekt i hur
vi kommunicerar med medborgarna men även börja kartlägga intressanta partners som kan
hjälpa oss med informationsspridning samtidigt som man gör nytta för miljön. Arbetet drivs
framåt i hög fart och kommer under T3 att resultera i flera nya samarbeten för Luleå
Renhållning.
Luleå Renhållnign går bra men har även drabbats av en allvarlig olycka. En sommarvikarie
klämde sin tumme i en kärllyft och fick därigenom amputera en del av tummen. Dessa typer
av händelser är alltid ett misslyckande. Trots att alla rutiner följdes, så inträffade ändå
olyckan. Det har inneburit att bolaget tillsammans med skyddsombud och arbetsmiljöverkat
tagit fram nya riktlinjer och utökar introduktionsprogrammet ytterligare för att minimera
risken för personskador.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

79 227

Personalstatistik

Prognos

Budget

77 837

120 633

122 633

-72 535

-72 209

-113 105

-115 106

48

13

55

18

Res. efter fin. poster

6 740

5 641

7 583

7 545

Investeringar totalt

1 407

1 022

12 270

12 270

4,7

4,2

6

6

36,0

37,9

22

22

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet %
Soliditet %
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Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

89,0 %

70,0 %

Sjukfrånvaro %

4,7 %

4,0 %

Måluppföljning bolag
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor
Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Deponi för sulfidjordar är öppnad.
Starta utredning för metoder för avfallshantering på
Sandön

Minskade utsläpp av växthusgaser

Bibehållen andel icke fossila bränslen
Starta utredning av den framtida användningen av
insamlat matavfall
Luleåborna ska bli dubbelt så bra på att källsortera

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Bibehålla bolagets kvalitetscertifiering

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

Vi har Sveriges nöjdaste kunder
Följa uppsatta nyckeltal för prestandamätning av våra
huvudprocesser - Service
Bolaget har nationellt jämförbara nyckeltal

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

Kompetensutveckla ledare i ledarskap.
Personalhandboken skapar samsyn i företaget

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Sjukfrånvaron högst 4,0 %
Frisknärvaro lägst 70,0 %.
Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.
Öka medarbetarnas nöjdhet

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital.
Soliditeten över tid skall överstiga 22%.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Bibehållen hushållstaxa
Bolaget följer uppsatta nyckeltal för prestandamätning av
huvudprocesserna - Effektivitet
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Måluppföljning bolag
Luleå Hamn AB
Verksamhetens måluppföljning
Godsomsättningen i hamnen har ökat med 6% hittills under 2017. Ökningarna av järnmalm
från Sandskär har ökat med 7% och även Victoriahamnen har ökat med 8%. Utvecklingen på
Uddebohamnen är en nedåtgående trend då oljekonsumtionen minskar i samhället,
nedgången under perioden har dock varit större än väntat med 18%.
Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat på 9,8 mkr vilket är ett starkt resultat.
Resultatet beror både på ökade inkomster som minskade kostnader.
Även företagets frisknärvaro (96,7%) och sjukfrånvaro (1,89%) överträffar målen med god
marginal vilket bidrar till det goda ekonomiska resultatet. Personal som är friska och trivs på
jobbet skapar goda resultat.
Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under drygt ett års tid och samarbetet har
varit gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymerna under året vilket är bra. Under
sommaren och början av hösten har vi tillsammans med Shorelink jobbat med flera
intressanta nya affärer vars utfall vi ännu inte vet.
Rekrytering och återbesättning av tjänster är genomförd och vi har anställt en ny skeppare
som bor i regionen men kommer från Tyskland vilket vi tror kommer öka vår gemensamma
kompetens och ge nya idéer och infallsvinklar.
Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I slutet av Augusti fick
vi veta att Malmporten ingår i Trafikverkets förslag till Nationell Infrastrukturplan vilket är
positivt. Arbetet med att få fram ett miljötillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen fortgår
och bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket.
Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och kontrakt för bogserbåten kan
vara klart i övergången september-oktober. Bogserbåten kommer tillverkas i Spanien av
Astillerios Gondan med leverans i mars 2019.
Bolaget kommer under innevarande år nå målet om en soliditet om minst 40% då företaget
kunnat amortera en del av sina skulder.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

53 652

Personalstatistik

Prognos

Budget

50 719

75 840

75 840

-43 733

-48 043

-65 790

-65 790

-126

-477

-700

-700

Res. efter fin. poster

9 793

2 199

9 350

9 350

Investeringar totalt

4 392

628

22 000

80 800

5,5

1,4

5

5

41,7

34,2

40

40

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet %
Soliditet %
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Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

96,67

85

Sjukfrånvaro %

1,89

3,5

Måluppföljning bolag
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Minskade utsläpp av växthusgaser

Minska företagets energiförbrukning med 10% under
2017

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Öka antalet avvikelser rapporterade av de anställda till
>100st

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva
gott ledarskap

100% genomförda medarbetarsamtal, rullande 12mån

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom
medskapande

Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.
Frisktal ska vara lägst 87 %.
Betyg motsvarande 4 på en 5-gradig skala i
medarbetarenkät

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet minst 40,0 %.
Räntabilitet på totalt kapital minst 5,0 %.
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Måluppföljning bolag
Nordiskt Flygteknikcentrum AB
Verksamhetens måluppföljning
Bolaget går med förlust sedan i våras. Avtal och kostnadsfördelningen mellan bolaget och
BUN utvärderas och omförhandlas under hösten. Bolagets köp av instruktörstjänster från
BUN har omförhandlats till en mer realistisk nivå. Alla kostnader och utgifter ses över. De
flesta kostnader är regelverksstyrda och svåra att påverka. Hela bolagets verksamhet håller
på att anpassas till de nya förutsättningarna vilket är en mycket komplicerad process.
Samordningsvinster mm har delvis gått förlorade och påverkar resultatet negativt.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

9 963

12 796

16 000

-10 711

-14 393

-16 950

0

0

0

-748

-1 597

-950

Investeringar totalt

100

-381

150

Räntabilitet %

neg

neg

neg

8,2

14 %

9,0

Tkr

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster

Soliditet %

Prognos
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Personalstatistik
Budget

-950

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

100

94,5

Sjukfrånvaro %

0

5,5

Måluppföljning bolag
Styrkort
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kontinuerliga veckomöten med personal.

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter.
Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och
möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Mål för: Effektivisering av verksamheten

Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska
kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial.
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
E-post: ekonomikontoret@lulea.se
Telefon: 0920-455146
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Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2017-09-26

1 (1)
Ärendenr
2017/1202-1.3.2.2

Intern kontroll - Obligatoriska kontrollmoment
Ärendenr 2017/1202-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ha ”korruptionsförebyggande åtgärder” som
obligatoriskt kontrollmoment för 2018.

Sammanfattning av ärendet
I kommunens riktlinjer för ” Intern kontrollplan och riskbedömning” framgår
att kommunstyrelsen kan ålägga verksamheterna obligatoriska
kontrollmoment. I de revisionsgranskningar som gjorts under året har tre
områden lyfts fram från Kommunrevisionen: sponsring,
korruptionsförebyggande åtgärder och representation. Vid genomgång i
kommunens nätverk för kvalitet har området ”korruptionsförebyggande
åtgärder” lyfts upp som en rekommendation till kommunstyrelsen att ha som
obligatorisk kontrollmoment för 2018.
Kommunstyrelsen kan om det föreligger särskilda skäl ålägga
nämnder/bolagsstyrelser obligatoriska kontrollmoment. Dessa obligatoriska
kontrollmoment ska riskbedömas enligt följande:
Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Mottagande
nämnd/bolagsstyrelse gör särskild riskbedömning med avseende på risken i
den egna verksamheten. Om risken är låg ska ändå kontrollmomentet ingå i
kontrollplanen (däremot behöver inte särskild kontroll utföras om riskvärdet
är lågt i den egna riskbedömningen) och återrapporteras om hur
nämnden/bolagsstyrelsen omhändertagit/säkerställt det obligatoriska
kontrollmomentet.

Beslutsunderlag


Riktlinjer för ”Intern kontrollplan och riskbedömning”.

Mats Karlsson
Utvecklare

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
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1 (2)
Ärendenr
2017/473-2.4.2.6

Förvärv av aktier i Inera AB
Ärendenr 2017/473-2.4.2.6

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem)
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. Finansiering sker av likvida medel.
2. Godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober beslutade att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om
att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet
trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu samtliga kommuner förvärva
fem aktier vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare
kunna använda sig av företagets tjänster.
Bolagets syfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av
landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade
lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt
fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i LOU). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Beslutsunderlag
• Erbjudande förvärv av aktier i Inera AB, KLF Hid: 2017.1842
• Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1, KLF Hid: 2017.1844
• Anslutningsavtal, bilaga 2, KLF Hid: 2017.1845
• Aktieägaravtal, bilaga 3, KLF Hid: 2017.1846
• Bolagsordning, bilaga 4, KLF Hid: 2017.1847
• Ägardirektiv, bilaga 5, KLF Hid: 2017.1848
• Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6, KLF Hid: 2017.1849
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Johansson

2017-09-25

David Johansson
Avdelningschef, budget och redovisning

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2017/473-2.4.2.6

Bilaga 1

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
mellan
SKL Företag AB
och
[KOMMUN]
rörande
INERA AB
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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3.
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4.
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ÖVRIGT ............................................................................................................................................2

238

Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt
bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.
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5.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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Bilaga 2

ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB
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1.

BAKGRUND

1.1

SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230,
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.

1.2

SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu
inte är aktieägare i Bolaget.

1.3

Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna
Förbindelse, Bilaga 3.

1.4

Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1

Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga
parter i Aktieägaravtalet.

2.2

Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade
kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB
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Bilaga 3

AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB
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1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning,
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
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4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd
respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget,
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat
med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner,
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga
delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet
och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta
i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen.
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna,
vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill
av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och
bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)
1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner,
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och
hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.

Sid 1/3
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6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman
2)
upprättande och godkännande av röstlängd
3)
val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4)
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5)
godkännande av förslag till dagordning för stämman
6)
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)
beslut
a.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8)
bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9)
fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10)
val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare
11)
val av styrelseordförande
12)
annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Sid 2/3
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
____________
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BILAGA 5
2017-03-24

Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,
SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25
www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över)
räkning.
Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara
självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet.
Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:
En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och
service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:
SKL:s alkoholpolicy
SKL:s policy om rökfri arbetstid.
Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3
månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen,
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir
minst 40 procent.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska
ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och
verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för
bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,
av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.
Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i
bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål – nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av
rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.
Kapitalstrukturmål – soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,
dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.
Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken,
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt.
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella
e-hälsotjänsterna.
Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner.
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.
Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet,
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga
aktörer inom e-hälsoområdet.
Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:
Johan Assarsson, vd
Anders Henriksson,
styrelseordförande

4
262

STYRELSEORDFÖRANDE & VD:

2015 – ett fantastiskt
e-hälsoår!

U

tvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras
tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälsooch sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information
mellan vårdgivare.

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över
vårdgivargränserna.
Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden.
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt
och att bidra till innovation och utveckling.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och

framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med
stor framgång när en ny version av Nationell patientöversikt
utvecklades och infördes under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen
med patientens tillgång till sin egen journalinformation,
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt.

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi

förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev

högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till
traditionell kontakt.

JOHAN ASSARSSON, VD
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE
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Delaktiga patienter förändrar
och förbättrar vården
Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

FAKTA:
• Man når Journalen
via 1177 Vårdguidens e-tjänster
• Användare loggar in
med e-legitimation
• Över 400 000 personer har ett konto
• Under 2015 är
den införd hos:
- Uppsala
- Skåne
- Västmanland
- Jönköping
- Kalmar
- Östergötland
- Halland
- Kronoberg
- Västerbotten
• Under 2016 kommer
alla landsting och
regioner erbjuda
Journalen
• DOME är ett VINNOVA-finansierat
samarbetsprojekt
mellan Lunds Universitet, Högskolan i
Skövde, Örebro Universitet och Uppsala
universitet.

I

nförande som ger patienter tillgång till
sin journal via nätet har pågått hela året
över hela landet. Under 2016 kommer alla
landsting och regioner att göra det möjligt för
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier
av införandet visar att en mer informerad och
delaktig patient i förlängningen är bra för
vården och ökar vårdkvaliteten.
En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi
inom området informationssäkerhet på Hög
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOMEprojektet och om hur hon började arbeta med
dessa frågor.

Patientens perspektiv

Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie
intresserad av patienterna och deras perspektiv
i vården. Hon noterade hur informationsflödet
inte följer patienten i vårdkedjan och hur
patienten inte har tillgång till sin egen information. Patienten vet inte mycket om sin egen
vård. Undermålig information leder till brister
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten
kommer i kläm, informationen faller bort och
patienten får vänta. När man skapar systemen
behöver man tänka i processer utifrån patientens perspektiv.

på var vården ägt rum, vilket innebär att den
information patienten ser kan skilja sig mellan
olika vårdgivare och landsting.
– Det är med andra ord inte patientens behov
av information som är i fokus utan var patienten bor som bestämmer vilken information
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt
kvar innan vi har patientens behov i fokus,
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet
av möjligheten

När journalen via nätet infördes i Uppsala var
farhågorna att patienten skulle ställa många
frågor till vården mellan mötena, men så har
det inte blivit enligt patienterna. I en studie
riktad specifikt till cancerpatienter läser de
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Svårt få helhetsbild

Nu pågår införande nationellt av möjligheten
att läsa journalen via nätet, men fortfarande
kommer det vara svårt för patienten att få en
helhetsbild av sin information då olika regler
gäller för olika landsting och regioner. Det
som visas eller inte visas i Journalen beror
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Rose-Mharie
Åhlfeldt

Förstår innehållet i informationen

Det forskarna även tagit upp i studien var
den förväntade oro som fanns från vården
om att patienten inte skulle förstå innehållet
i sin journal, men det upplever de att de gör i
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först
fått informationen muntligt och när de sedan
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte
förstår, tar de reda på det själva. I studierna
har man inte sett att patienter skulle lida av att
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte

Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa.
Men de gör det som en aktiv handling och
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå

När det gäller integritet och säkerhet förväntar
sig patienterna att det är säkert och att systemet håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom
använder inte patienterna ofta möjligheten
att dela sin journal med någon man utsett
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större

Landsting och regioner som erbjuder
tjänsten Journalen har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del
av journalinformationen. Daniel Forslund,
är innovationslandstingsråd i Stockholms
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse,
berättar om sin syn på möjligheterna med
journalen via nätet och regelverket.
– Möjligheten att läsa sin journal via nätet
kommer att påverka hälso- och sjukvården
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till
sin journal via nätet kan kännas smalt, men
det är en murbräcka till något mycket större.
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska
verktyg för en mer informerad patient och
driver fram en mer personcentrerad vård.
En ny användning av information om vård
och hälsa kommer leda till förändringar
som vi inte ens kan överblicka idag, säger
Daniel Forslund.

I december beslutade
Stockholms läns landsting
att påbörja införandet av
e-tjänsten Journalen och det
kommer bli obligatoriskt att
ansluta sig för alla vårdgivare
med landstingsavtal. Nu
pågår arbete med att ta fram
regelverket och göra tekniska
anpassningar. Detta ska vara
klart direkt efter sommaren
så att tjänsten kan lanseras
under hösten 2016.

Daniel
Forslund

Regelverket måste
bygga på nationell
kunskap

– Vi kommer såklart att diskutera regelverk
och införande med professionen, men det är
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket
erfarenhet från andra landsting och regioner
som underlättar vårt införande.
Idag kan en patient nå helt olika information i Journalen – beroende på var i landet man
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring
regelverk tycker du?
– Jag tycker man som patient har rätt att
kräva lika behandling i alla landsting och
regioner. Det är en märklig ordning när
landsting och regioner ger helt olika möjligheter för sina invånare att nå sin information.
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för
en patient kan inte vara större hos ett landsting
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket

Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjukvårdshuvudmännen behöver samla sig och
komma överens. Det finns ingen medicinsk
anledning att ha olika. Gränser mellan landsting och regioner är ju bara streck på kartan!
Det är inte rimligt att man som patient kan
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen,
beroende på var man har fått vård.
Målet är att nå full enhetlighet, men som
ett första steg borde vi komma överens om en
gemensam lägstanivå för vilken information
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi
kunna enas om!
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Under 2016
pågår ett arbete
för att ta fram
ett nytt nationellt regelverk.

Nationell patientöversikt
– en av de viktigaste
nationella e-tjänsterna
Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling
av innehåll och funktionalitet.

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta
del av vaccinationer
i NPÖ
• All information till
NPÖ går via Ineras
tjänsteplattform
• Antalet användare
ökar stadigt
• Alla landsting och
regioner och 10
kommuner visar
sin information
• Cirka 230 kommuner
kan läsa journal
information

Den 8 december 2015, genomfördes

en lyckad driftsättning av en ny version av
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya
versionen bygger på modern teknik och det
finns därför goda möjligheter till en fortsatt
utveckling av innehåll och funktionalitet.
Den stora förbättringen av NPÖ har skett
i tekniken även om utseendet och användar
vänligheten också har utvecklats.
– Den nya versionen innehåller en hel del
förbättringar som gör att användarna på ett
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ.
Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information,
som exempelvis genomförda vaccinationer,
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt

för behörig vårdpersonal att med patientens
samtycke ta del av journalinformation som
registrerats hos andra landsting, kommuner
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en
heltäckande bild av tidigare dokumentation är
viktigt för att personal i vård och omsorg ska
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård.

8
266

Statistiken i den här artikeln, visar hur
många användare NPÖ har haft nationellt över
hela landet och hur stort antal patienter de sökt
information om per månad.
Under 2009 började Örebro med NPÖ

och de var först. Redan från start var verksamheterna med i diskussionerna och påverkade
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ
skulle innehålla.
– En av fördelarna med att vara först var
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte
säkert på självklara saker, men det var bra
att verksamheterna fick vara med i diskussionerna och prioriteringarna. Samtidigt var
det ju lite svårt också eftersom systemet var
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara
först med telefon, det fanns ingen att ringa till,
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig.

Användningen är hög i Örebro och NPÖ
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta
just för att tjänsten har så mycket information
som behövs för att göra en bra planering och
bedömning med patienterna. Kommunerna är
de största användarna och använder tjänsten

30 000

Användare

28 000

Patienter

26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000

framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i
omsorg och hemsjukvård.
– I mitt yrke som sjuksköterska kan
jag hämta värdefull information som jag
behöver för att göra rätt bedömning och
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med
att använda NPÖ och det beror nog på att
vi är lite framåt men också på att vi har
haft en chef som tidigt förstod nyttan.
Det gäller att komma över tröskeln
och våga förändra sitt arbetssätt, säger
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska,
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är

en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. Den nya versionen bygger på
Ineras tjänsteplattform, som integrerar
Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen
är lanserad finns goda förutsättningar att
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med
innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Till vänster: Annalena Lönnqvist, till höger: Karin Rydberg.
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1177 Vårdguiden och UMO
– i allmänhetens tjänst
1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

SAMMANFATTNING
NKI 2015:
TJÄNST

NKI

Klamydiaprovtagningstjänsten i 1177
Vårdguidens
e-tjänster

91

1177 Vårdguiden
på telefon

84

UMO.se

81

1177.se

80

1177 Vårdguidens
e-tjänster

72

Kim Nordlander

NKI = Nöjd Kund Index
Riktmärken för NKI
<55 Inte nöjd
55–74 Nöjd
>74
Mycket nöjd
Källa: SCB Medborgar
undersökning 2014

Det är Stockholms
läns landsting som
har det nationella
utföraruppdraget
för 1177 Vårdguiden
och UMO.

U

nder året har ett första steg tagits
för att koppla ihop de öppna och
inloggade tjänsterna genom att lyfta
in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket
Mina vårdkontakter, något som också syns i
ökat antal besök.
– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden
2015 är den 30-procentiga ökningen av
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringt 1177
Vårdguiden på telefon och förbättringen av
driftsäkerheten för telefoniplattformen, säger
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden
och UMO inom Stockholms läns landsting
som har det nationella utföraruppdraget.
Införandet av Journal på nätet runt om i
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna
bland annat genom medier, och säkert bidragit
till ökat antal inloggningar. Även den nya
plattformen Stöd och behandling, som är
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd,
utbildnings- och behandlingsprogram över
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna
på ett liknande sätt. Användningen har
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kommit igång och väntas öka kraftigt under
de närmaste åren.
1177.se utökades också med flera nya
teman – Patientlagen och Våga berätta, med
information för barn om psykisk hälsa. Våga
berätta innehåller även information om barns
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient
lagen och rättigheter när någon i familjen är
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vårdguiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version
av UMO.se med ny form och mobilanpassning
som möjliggör att all information är tillgänglig
i alla typer av enheter på samma sätt. Den
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé
om att vara en aktuell, levande och trovärdig
digital kontaktyta för unga som söker information och dialog om sex, hälsa och relationer.
– Att lyfta ungas egna erfarenheter är
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits
till vara i utvecklingen av den nya formen.
Användartester har genomförts med unga i
olika åldrar och
med olika förutÅsa Sandler
sättningar att ta till
sig information.
Vi har även gjort
enkäter och följt
upp trender i ungas
webbanvändning.
Allt för att skapa
en lättanvänd och

lockande webbplats för de allra viktigaste
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad
användning

Satsningarna som landsting och regioner
gör i att bygga erbjudanden till invånare via
välkända varumärken är mycket framgångsrik.
Varumärkesundersökningarna visar att kännedomen om UMO ligger på 79 procent i målgruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden
ligger på hela 89 procent.
Tjänsterna har haft en positiv utveckling
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet
under de senaste åren: Invånarnas användning
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både
i antal individer, inloggningar och ärenden.
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit
under året. Antalet anslutna vårdenheter har
också ökat med omkring 9 procent. Antalet
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en
stabil nivå.

Införandet av Stöd och behandling

En av de större händelserna under året är att
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt
ny nationell tjänst och plattform, Stöd och
behandling. Exempel på användning via nätet
är behandling mot ångest och depression,
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-

och drogproblem. Tjänsten kan också användas
för att bygga program och utbildningar som
stöd för patientens egen vård och omsorg, men
även program som stöder vårdprocesserna för
bättre interaktion mellan vård och patienter för
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för
införanden och utbildning

Arbetet med att ta fram en ny generell
införandestrategi och modell för införandeprogram som stödjer breddinföranden blev
klart under första kvartalet 2015.
– Den strategin och modellen tillämpar vi
nu i införandet av Stöd och behandling och det
upplever vi som en stort steg framåt, berättar
Eva Lindholm, ansvarig för införande av
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.
– Införandeprogrammet för Stöd och
behandling riktar sig till projektledare,
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,
designers, utgivare, behandlare och verksamhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet
erbjuder bland annat utbildning i Designer
verktyget, utbyte av gemensam information
om erfarenheter landstingen emellan – och
genomgång av juridiska frågeställningar,
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys
och avvikelsehantering med utgångspunkt
i att Stöd och behandling är ett Nationellt
Medicinskt Informationssystem (NMI).

ANVÄNDNING 2015

FÖRÄNDRING 2015
I JÄMFÖRELSE MED 2014

1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

De mätningar som genomförs visar att invånarna
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den
information som användaren
kan tänkas behöva i sin mobil.
Det är enkelt att hitta rätt
och användarna tar enkelt
del av den information som
eftersöks. Man har arbetat
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har
lönat sig.”

Web Service Award
till UMO, priset
som bästa sajt för
samhällsinformation
– med högsta betyg
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har
lyckats med det svåra
uppdraget att nå en kräsen
målgrupp genom att använda
rätt tonalitet och tilltal. Med
smarta funktioner har man
uppnått fantastiska betyg
i användarvänlighet och
design.”

Svenska publishingpriset till UMO
i kategorin digitala
läromedel.

Servicedesk forum
awards 2015, branschpriset för ”Årets
Servicedesk Manager
2015” gick till Camilla
Widmark, Supportansvarig på Invånar
tjänster.

10%

20 000 000

Web Service Award
till 1177 Vårdguiden
på webben, priset
som Sveriges bästa
responsiva webbplats

Motivering: ”För en sajt
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande,
sakliga svar.”

40%

60 000 000

UNDER ÅRET HAR
WEBBPLATSERNA
VUNNIT ETT ANTAL
PRISER:

Motivering: “Hon såg tidigt
helhetsbilden och var noga
med att både verktyg och
processer implementerades
parallellt för att projektet
skulle bli så lyckat som
möjligt”.

Nu kan alla hålla koll
på hur sjuka vi är
Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.
– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu

följa bland annat hur många kvinnor respektive män
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten
från några landsting, men de kommer att anslutas under
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning

av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsuppdelad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhetsnivå
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälsooch sjukvårdspersonal med särskild behörighet och
SITHS-kort.
– Landstingen har behov av att följa upp egna vårdenheter, men även privata enheter som ingår i respektive
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad
information inte utlämnas från de privata enheterna
till landstingen, all statistik presenteras med tröskelvärden för att undvika att
identiteter röjs.

63%

FÖRDELNINGEN
MELLAN KÖN:

Anders Glennhage

12
270

37%

Lyckat byte av SITHS-certifikat
Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1.

K

onsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle
bli att personer med gamla certifikat inte skulle
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk
identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering

Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisationer informerades, ny funktionalitet för att underlätta
utbytet planerades, och många organisationer började
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade

För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga
kort till många personer samtidigt.
– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde
att verktyget var enkelt att använda och underlättade
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

Trots att det var enormt många kort och certifikat som
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS.
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt.
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större
och mer komplex än vad det vanligtvis är.
– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan

Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna
organisationer för ett mycket bra arbete.
– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!
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Ineras tjänster öppna
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling
för både patienter och vårdpersonal.

H

ittills har i stort sett bara Ineras
ägare, landsting och regioner, haft
möjlighet att köpa tjänster från Inera.
Men efter en juridisk utredning fattade Ineras
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till
kommersiella företag.

Syftet är att stimulera utvecklingen inom

e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa
applikationer och funktioner för patienter och
invånare eller medarbetare i vård och omsorg.
Förhoppningen är att marknaden ska bidra
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att
patienter får större möjligheter till självservice
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får
effektiva verktyg.
Ingen information kommer att släppas ut
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om
inte de vårdgivare som äger informationen
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts
till plattformen. Allt för att hålla en hög
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till

Inera och många av dem ligger långt fram när
det gäller innovativa lösningar för vård och
omsorg, och både vårdgivare och patienter
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta
information med alla vårdsystem som anslutits
till tjänsteplattformen. De möjligheter som
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig
pusselbit för att öka samverkan mellan det
offentliga och privata aktörer på området.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY
Regioner
och
landsting
_
Hälso- och
sjukvård

Kommuner
_
Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade
_
med avtal

Hälso- och sjukvård
Tandvård

Övriga

Statliga
Myndigheter
_
som
bedriver
hälso- och
sjukvård

_
med behov av
informations
utbyte
_
som utöver
tillsyn &
uppföljning

Leverantörer till hälso- och sjukvård

14
272

Invånare
_
Hälso- och
sjukvård

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ
av behandling.

I

nformationen som visas i Vården i siffror hämtas
från nationella kvalitetsregister och andra register
och databaser som innehåller kvalitativa mått av
olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form.

Nu öppen för alla

Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data,
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vården, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera.
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera
indikatorer i nationella rapporter
som skapar överblick över olika sjukdomsområden.
Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat.
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården

Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara samlings
platsen för all statistik av mått och resultat i vården.
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Nytt projekt
för nöjdare
kunder
Inera driver internt ett projekt
som syftar till att vi ska bli en mer
kundanpassad och professionell
leverantör av nationella tjänster,
projektet Kundfokuserade
processer och stödsystem.

S

Rolf Åström

yfte med detta projekt är att ta ett större grepp
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet
med projektet är att Inera ska uppfattas som en professionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i
nöjdare kunder.
– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat,
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden

Delområden

De delområden projektet omfattar är;
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram
interna processer för ett bättre kundmöte.
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och
prismodeller.
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas
övergripande.
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och
kunder behöver använda och ta fram.
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska
kopplingar mellan system fungerar.
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar
för våra kunder.
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera
och skapa en nationell kundservice.
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av
statistik och annan uppföljning.
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa
e-fakturering.

Inom projektet Kundfokuserade processer och stödsystem ingår tio delområden, vars uppgifter ska samordnas och koordineras med varandra. Gemensamt
för alla delområden är att de styrs mot samma mål
– kundens nytta och behov.
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SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER
STYRELSE
PRESIDIUM
BEREDNINGSGRUPP

INERA
PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

Ineras kärnkompetens,
styrning och ledning
Ineras kärnkompetens utgörs av

styrning, ledning och koordinering, samt
kravställning och förankring i samverkan
med våra ägare och kunder. Viktiga funktioner är även strategisk arkitekturstyrning,
kundservice och kommunikationsverksamhet.
Beredningsprocessen av ärenden och nya
uppdrag via programråd, beredningsgrupp
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från
den styrande majoriteten och en från oppositionen. De beslutar om övergripande planer
och strategi för verksamheten. I deras ansvar
är att bereda ärenden och få rekommendationer
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.
Beredningsgruppen bereder ärenden

till styrelsen. De har ansvar för att berätta
för och stämma av med sina huvudmän om
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-

ting och regioner för förankring, dialog och
samverkan kring de gemensamma, nationella
tjänsterna inom e-hälsa.
Programrådet deltar i beredningen av de
ärenden och uppdragsförslag som kommer
in till Inera och medverkar till att ta fram en
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för
landsting och regioners planer för anslutning
till tjänster. De medverkar till att säkerställa
deltagande med strategisk verksamhets-,
kommunikations- och it-kompetens i förvaltning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar
för att samverkan sker med ledningsnätverken,
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direktörer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de
kommunala chefsnätverken. Programrådet är
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras

verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer.
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som
består av avdelningschefer och enhetschefer.
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DET FINNS CIRKA
25 FÖRVALTNINGSGRUPPER med
representanter från
landsting, regioner,
kommuner och privata
vårdgivare för tjänsterna hos Inera.

Tjänster och projekt
för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård
guidens e-tjänster.

Journalen

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden
på telefon.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Merparten av landstingen och regionerna använder
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal
och bearbetas både av en nationell redaktion och av
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter,
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i
det egna landstinget eller regionen. En av de större händelserna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling.
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen

Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig

Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa
journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet.
I november genomförde Inera en nationell konferens
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv.
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var företrädare för landsting, regioner och kommuner, vård
professioner, myndigheter och leverantörer.
Utvärderingen visade att konferensen om Journalen
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg

20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg
diabetes).
I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes).
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att
hantera intyg i Webcert.
Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen
ordinerade sjukskrivningen.
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet.
Tjugo landsting har infört tjänsten.
Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest,
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna.

UMO

UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relationer. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten

E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att modernisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.
Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket

Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst
till Eira Discovery för privata vårdföretag.
Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient

En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför
det första införandet.
Man har under året tagit fram en lösning för hantering
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud.
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Hjälpmedelstjänsten

Under 2015 togs all funktionalitet i drift för
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel.
En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbättringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner,
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc.
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.
Under året har förbättringar gjorts i systemet samt
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra landsting,
kommuner eller privata vårdgivare.
Nationell patientöversikt fick i december ett nytt
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern,
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur
information från journalerna hämtas till Nationell patient
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig
av vårdsystem.

Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha
består av en operativ del där analysledare och experter
registrerar och utför analyser av skador inom vården
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.
Några få vårdgivare står för en stor del av överförda
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara
dospatienter.

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och
att Rikshandboken används.
Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster
för läkemedel (Sil)

Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.
Information om dosering och iordningsställandet av läkemedel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels
instruktioner och tjänster för rimlighetskontroller för
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret

Genom att samla översiktlig information om prover i
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en
verksamhetsanalys har tagits fram.
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Svevac

Katalogtjänst HSA

Video- och distansmöten

Sjunet

Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner
vaccinationer registrerade.

Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård,
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans.
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök
kommer genomf öras 2016.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns
landsting.

Easy

Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksamheters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.
SITHS-kortet har många användningsområden och är en
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat,
som går att läsa mer om i årsrapporten.

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upphandling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information. Under året genomfördes en
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad.
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhantering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016.
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform

Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades
med stor framgång när en ny version av Nationell patient
översikt utvecklades under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som
visar upp samlad journalinformation till patienter. En
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål.
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänsteplattformen varje dag.
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Flerårsöversikt

2015

Intäkter (tkr)
Nettoomsättning

628 124

Övriga intäkter

0

Summa

628 124

Rörelsens kostnader (tkr)
Material och tjänster

-237 477

Övriga externa kostnader

-304 257
-84 598

Personalkostnader

-1 648

Avskrivningar och övriga kostnader

-627 980

Summa

144

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)
516

Ränteintäkt och kostnad
Periodiseringsfond

-240

Skatt

-162

Summa

114

Årets resultat

258

399 849

Balansomslutning (tkr)

7%

Soliditet

121

Antal anställda

3,1 %

Sjukfrånvaro
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2014 2013 2012

2011

605 759

305 567

429 790

377 841

158

0

1 000

0

605 917

305 567

430 790

377 841

-215 441

-118 342

-163 008

-125 642

-325 845

-120 737

-163 162

-158 471

-63 987

-65 851

-105 459

-92 153

-813

-1 511

-672

-1 452

-606 086

-306 441

-432 300

-377 718

-169

-874

-1 511

123

864

1 085

2 709

3 076

0

0

-530

-1 020

-233

-156

-428

-54

631

929

1 750

2 002

462

55

240

2 125

399 735

264 525

211 232

185 785

7%

10 %

12 %

14 %

100 st

92 st

153 st

135 st

2,6 %

1,7 %

2,1 %

1,8 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland
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Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns
landsting
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Formgivning: Kärnhuset
Fotografer: Cecilia Phil (sid. 4, 7, 24), Anders Ekmark (sid. 9), Fredrik Persson (sid. 10),
Ulrika Zwenger (sid. 10), Marie Andersson (sid. 12), Johan Olsson (sid. 12), Peter Nordahl (sid. 16)
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Inera AB
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
info@inera.se
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2017-03-24

Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret

2017-08-22

Andreas Johansson

1 (1)
Ärendenr
2017/432-1521

00

Medborgarförslag om moderna webbkameror med utsikt över
vackra Luleåvyer
Ärendenr: 2017/432-1521

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar bifalla medborgarförslaget under
förutsättning att lämpliga fastigheter kan identifieras.
2. Kameran på stadshuset behålls.
3. Kommunstyrelsen ger kommunikationskontoret i uppdrag att placera
ut nya webbkameror på lämpliga platser.
4. Medel tas från befintlig budget

Sammanfattning
Luleå kommun har idag en webbkamera på Stadshuset och en webbkamera
på Ormberget. Kommunikationskontoret ansvarar för den på stadshuset,
Fritidsförvaltningen för den på Ormberget. Förslagsställaren föreslår att
Luleå kommun ska sätta upp fler webbkameror riktat mot exempelvis södra
och norra hamn samt byter ut den befintliga på stadshuset mot en
webbkamera med bättre kvalité.
För att få sätta upp en webbkamera riktad mot publika miljöer måste de sitta
på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda individer, samt att
det ej ska gå att idenfiera personer beroende på hur de rör sig och andra
kännetecken. I så fall krävs tillstånd för kameraövervakning. Tekniskt krävs
en internetuppkoppling och el på platsen där kameran sätts upp samt att
Luleå kommun har tillgång till fastigheten.
Det skulle gå att placera en webbkamera på Kulturens hus med riktning mot
Norrbottensteatern. Däremot saknar Luleå kommun en lämplig byggnad för
en webbkamera med utsikt mot södra hamn. Webbkameran på Stadshuset
behålls och byts ut när den är uttjänt.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag, KLF Hid: 2017.2758

Andreas Johansson
Kommunikatör, kommunikationskontoret
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-03-29

1 (2)
Ärendenr
2016/747-1.1.1.5

Kommunikationskontorets yttrande över motionen
gällande en storskalig termometer.
Ärendenr 2016/747-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen gällande en storskalig
termometer.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion gällande montering av en storskalig
analog termometer på en känd byggnad eller på plats med tydliga vyer av snö
och is i Luleå. Detta för att stärka Luleås association med årstiderna.
Genom en tydlig indikation av temperaturen stärks Luleås koppling till
årstiderna. En storskalig i ögonfallande termometer är också ett tacksamt
fotoobjekt som möjliggör fotografering och spridning i medier.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 172 att motionen får ställas och
överlämnat den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat motionen till tillväxtkontoret
för yttrande i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen. I samband med
omorganisation har ärendet flyttats till kommunikationskontoret för yttrande.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunikationskontoret ser att en storskalig termometer kan ha ett
platsmarknadsföringsvärde men i detta fall är kostnaderna emellertid för
höga.
Luleås årstider och klimat lyfts i samband med andra aktiviteter inom ramen
för varumärket Luleå bl.a. Luleå on Ice och höstfestivalen.
Stadsbyggnadsförvaltningen har i ett yttrande lyft ett flertal försvårande
omständigheter kring motionen. Bland annat rör det sig om en stor
investering, kostnader för löpande underhåll och svårigheter med montering
på lämplig fastighet.
Tidigare tillväxtskontoret är positivt till att synliggöra Luleås klimat som en
del i arbetet med varumärket. Kommunikationskontoret föreslår dock att
motionen ska avslås då detta är en relativt dyr investering samt att klimatet
lyfts i andra sammanhang.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-03-29

Beslutsunderlag




Stadsbyggnadsförvaltningens och tillväxtkontorets yttrande
Motion från miljöpartiet
Kommunfullmäktiges protokoll

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig

Beslutet skickas till
Miljöpartiet, kommunikationskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunikationskontoret
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Ärendenr
2016/747-1.1.1.5
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-06-20

§ 172
Motion om storskalig termometer
Ärendenr 2016/747-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den
till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jan Nyberg (MP) har inlämnat en motion om storskalig termometer. Nyberg
anför att miljöpartiet vill att Luleås association med kyla, is och snö ska
stärkas för ett ännu mer bärkraftigt varumärke och för att fortsätta på den
utmärkelse Luleå fått som ”Placebrander of the year 2106”.
Nyberg föreslår att en stor och iögonenfallande termometer sätts upp för att
stärka Luleås association med årstiderna och placeras där den enligt
utredning är mest lämplig.

Beslutsunderlag


Motion från Jan Nyberg (MP), Hid 2016.3491

Beslutet skickas till
Jan Nyberg
Kommunstyrelsen
Kanslikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

2017-02-09

Michael Öhman

Dnr

Yttrande Motion om storskalig termometer. dnr 2016/747-1115
Jan Nyberg (MP) har inlämnat en motion om storskalig termometer. Nyberg
anför att miljöpartiet vill att Luleås association med kyla, is och snö ska
stärkas för ett ännu mer bärkraftigt varumärke och för att fortsätta på den
utmärkelse Luleå fått som ”Placebrander of the year 2106”. Nyberg föreslår
att en stor och iögonenfallande termometer sätts upp för att stärka Luleås
association med årstiderna och placeras där den enligt utredning är mest
lämplig.
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den
till kommunstyrelsen och tillväxtkontoret för beredning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande:
Ur ett platsmarknadsföringsperspektiv ställer sig tillväxtkontoret positiva till
motion gällande en storskalig termometer. Förutsatt att termometern kan
placeras på en central plats eller annars frekvent besökt plats och på ett
tillgängligt sätt. Det skulle också vara viktigt att termometern är utformad på
ett innovativt och lättförståeligt sätt. Termometern skulle då fungera som ett
tillfälle för besökare och Luleåbor att fotografera sig vid olika temperaturer.
För besökare, särskilt vintertid, skulle det vara exotiskt att fotografera sig vid
låga temperaturer. Och om vi samtidigt passar på att exponera Luleå-märket
på termometern och lämplig hashtag (ex. #Luleå) kan vi få bra
marknadsföring och spridning via sociala media. Tillväxtkontoret anser
också att det är stadsbyggnadsförvaltningen som bör utföra den löpande
driften, samt äga termometern.
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Med utgångspunkt från att utreda förslag på lämplig placering där Luleås
association med årstiderna förstärks har avdelning stadsplanering även
undersökt möjligheterna att kunna kombinera en projicering, digital skylt el
dylikt med annan information än temperatur. I bifogat underlag redovisar en
förstudie olika former av termometrar och digitala skyltar som inspiration till
ett slutligt ställningstagande. Här pekas även några tänkbara platser i
centrum ut som kan detaljutredas där utformning, teknisk försörjning, ev
störningar för trafik etc bör fastställas innan slutligt beslut kan tas kopplat till
ekonomi och erforderliga tillstånd.
Om information kan kombineras på en digital skylt eller en via en projicering
kan exempelvis luftkvalitet i centrum, information från lulea.se samt även
information från de kommunala bolagen såsom www.lulea.nu , www.leab.se
, www.llt.se mfl synliggöras.
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LULEÅ KOMMUN

Dnr

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

Förbättrad luftkvalitet är ett av kommunens styrkortsmål där förslag bör tas
fram på hur förstärkta aktiviteter i form av kommunikation och ökad
medvetenhet kan minska miljöbelastningen i centrum. Även frågan om
finansiering och placering kan då lyftas i ett bredare perspektiv. Efter
kontakt med bl a Leab har positivt besked lämnats om möjlig placering vid
deras pumphus för fjärrkyla i Norra hamn beroende på hur den utformas,
vilken teknik som väljs etc.
En kalkyl är framtagen av avdelningen fastigheter grundad på tidigare
beräkning för ett utförande med en LED Display vars hela grafiska yta
anpassas till att efterlikna en analog termometer där värden hämtas antingen
från en extern webbtjänst eller från givare monterad i anslutning till skylten.
Displayen är byggd med LED RGB-teknik vilket ger möjlighet till fotokvalitet
i fullfärg. För att öka driftssäkerhet och livslängd så installeras värmare i
skyltlådorna och extra kraftig plåt används för att motverka väderrelaterade
rörelser.
Storlek: 2,56 x 12,8m
Yta:
32,8m²
Kalkyl
1
Utredning
2
Projektering
3
Utförande
4
Oförutsett
5
Anläggningskostnad
6
Projekt/projekteringsledning
7
Kvalitetsansvarig/kontrollant
8
*Byggherrekostnad
9
Index
Total produktionskostnad
Driftkostnad:
Underhåll:

25
90
900
100
1100
60
15
40
2 330 tkr

60 000 kr/år
22 500 kr/år

I övrigt så ser avdelning fastigheter inte att de skulle vilja upplåta någon
byggnad för ändamålet därför att varje ingrepp i ett klimatskal utgör en
större risk för fukt och frostsprängningsskador. Vidare så tillhör skyltar
verksamhetsutrustning enligt gällande gränsdragning mellan fastighetsägare
och hyresgäst och därför bör inte avdelning fastigheter utföra den löpande
driften, eller äga termometern.
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LULEÅ KOMMUN

Dnr

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag; i de fall beslutet blir att att gå vidare
och utföra en fördjupad utredning bör denna då göras med grundval av att
den även omfattar kommunal samhällsinformation, luftkvalitet mm. Det bör
då leda till att en optimal plats vid centrumhalvön pekas ut. Utredningen kan
ge en jämförelse på digital kontra projicering fördelar och nackdelar med
olika placeringsalternativ som vägs in i en kalkyl varvid projektering utförs. I
kostnadsbilden kan andra finansieringsmöjligheter vägas in och beroende på
val av placering ska även ansvar för budget och drift- och underhåll
tydliggöras. Den fördjupade utredningen ska även visa på att erforderliga
tillstånd såsom bygglovkan beviljas. Den fördjupade utredning kan utföras
av Stadsbyggnadsförvaltningen och den beräknade kostnaden uppskattas då
bli ca 150 tkr.
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LULEÅ KOMMUN

Dnr

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

Bilaga - förslag på placering och omvärldsstudie mm
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Dnr

5 (9)

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

Målilla; Mitt i rondellen står den, 12-15 meter hög. I mitten
finns en skruv som liknar kvicksilvret i en gammaldags dito. Skalan finns på benen. Efterhand som
temperaturen skiftar så roterar skruven och för markören uppåt eller nedåt. Vimmerby tidning 2011-11-15.

I hörnet Kungsgatan-Västra Hamngatan i Göteborg ligger
modehuset Ströms. Det är en populär mötesplats och kallas av göteborgarna "Ströms hörna". Ströms
herrekipering startades 1886 av Carl Hilmer Ström och låg då på Torggatan i Nordstan. 1946 sattes en 17
meter hög termometer upp på husets hörna. Termometern var en avancerad konstruktion med 75
kvicksilvertermometrar monterade på taket. På var och en satt en strömbrytare som när gradantalet nådde
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Dnr

6 (9)

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

upp till en viss nivå, slog på strömmen till just det neonrör som visade motsvarande temperatur på
termometern. Temperaturen visades alltså i vacker neonbelysning.

1943 hade en liknande termometer, ägd av Aftonbladet,
satts upp på Citypalatset vid Norrmalmstorg i Stockholm. Ströms termometer var tre meter högre än den i
Stockholm och var vid den tiden världens största.

Stor väggtermometer vid Portal de l´Àngel, Barcelona, Spanien
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

SALK-hallen är en idrottshall i Alvik i västra Stockholm. Hallen har fått sitt namn av SALK, Stockholms
Allmänna Lawntennis Klubb och används framför allt till tennis. Bild; Salkhallens klocka och termometer,
2009.

Bakers jätte termometer. Ett cirka 40 meter långt landmärke mellan Los Angeles och Las Vegas har inte
varit att visa temperaturen under de senaste åren. Den byggdes som en udda turistattraktion i början av
1990 talet. Den har nyligen reparerats för 100 000 dollar
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

En cirka 15 meter hög termometer bredvid den stora motorvägen Highway 99. Den byggdes 2010 av
bröderna Paul och Bill Giddens som fungerar som reklam för Giddens uppvärmnings- och
luftkonditionerings företag.
Termometern står på ett fundament som är 4 meter djupt och utgörs en förstärkt mast som väger 1,3 ton.
Den har en rörlig temperaturkurva med inbyggda L.E.D. lampor. Styrcentralen är en hög hastighet,
mikroprocessor dator som var specialbyggda med en hög hastighet växelsystem som har mer än två miles
av koppar kontroll tråd och anslutande komponenter.
Förutom att information om temperaturen, finns det en stor ikon som visar luftfuktighet och luftkvalitet
samt att den är kopplad till information om trafik, nyheter, väder längs Highway 99.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering

The Silk Road - The Flaming Mountain of Hami. Är en plats nära Himalaya. Här är det extremt varmt på
sommaren. Med solen i zenit, ser det röda berget ut som en brinnande drake. Platsen har markerats med
en jättetermometer som fungerar som ett landmärke och visar på de höga temperarturer som kan
förekomma!

En stor utomhus termometer vid Loei parken i Thailand.
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-09-21

1 (1)
Ärendenr
2017/1159-2.4.3.3

Kommunikationskontorets yttrande angående Luleå
Baskets ansökan om elitsponsring för säsongen 2017-2018
Ärendenr 2017/1159-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kr i
elitsponsring till Luleå Basket för säsongen 2017-2018 i utbyte mot
exponeringsytor.
2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget.
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med kommunikationskontoret.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket har inkommit med en ansökan gällande största möjliga belopp
till elitsponsring för säsongen 2017-2018. Luleå Basket erbjuder
exponeringsytor som motprestation.
Luleå Basket ansöker om högsta möjliga ersättning i elitsponsring för
säsongen 2017-2018 i utbyte mot följande exponeringsytor.
• Exponering på samtliga säsongskort.
• Exponering på digital sarg under samtliga matcher.
• Exponering på digital skärm under samtliga matcher.
• Länk på Luleå Baskets hemsida (banner).
• Matchsponsor.
• Logotype Luleå Baskets matchprogram.
• I namnet Luleå Basket.

Beslutsunderlag


Ansökan om elitsponsring

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig

Beslutet skickas till
Luleå Basket
Kommunikationskontoret
Ekonomikontoret
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Ansökan elitsponsring 2017-2018
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Bakgrund
Luleå Basket bildades år 1978 och är idag en av Sveriges absolut starkaste elitidrottsföreningar
inom damidrott. De senaste fyra säsongerna har avslutats med SM-guld, tidigare har klubben fem
silver på meritlistan. Luleå Basket har de senaste säsongerna även blivit det publikmässigt största
basketlaget i Sverige inom både herr- och dambasket. I samband med varumärkesbytet säsongen
2015/2016 valde Luleå Basket att ta tillbaka stadens namn för att stärka den geografiska
tillhörigheten ytterligare. Föreningen vill genom sitt namn Luleå Basket och via sin värderingsstyrda
verksamhet vara stolta varumärkesbärare och ambassadörer för staden Luleå.
För Luleå Basket är det en självklarhet att damer ska ha samma ekonomiska förutsättningar som
män att kunna leva på sitt yrke som idrottsutövare. Luleå Basket har en långsiktig strategisk vision
att bli den ledande basketklubben i Europa.

Reklam, exponering och samarbete
Varumärket Luleå kommer att exponeras under följande former








Exponering på samtliga säsongskort
Exponering på digital sarg under samtliga matcher
Exponering på digital skärm under samtliga matcher
Länk på Luleå Baskets hemsida (banner)
Matchsponsor. Förslagsvis 6 oktober
Logotype Luleå Baskets matchprogram
I namnet Luleå Basket

Luleå kommun ges även möjlighet till ytterligare exponering efter överenskommelse samt möjlighet att
deltaga vid föreningens nätverksträffar. Produktion av skyltar bekostas av Luleå Basket.
Övrigt
Luleå Basket ska i alla sammanhang sträva efter att vara goda ambassadörer för varumärket Luleå.
Doping
Luleå Basket förbinder sig att ej använda narkotika eller annan form av dopingpreparat samt känna till
och tillämpa RF:s regler.
Ersättning
Luleå Basket ansöker om högsta möjliga ersättning.
Luleå 2017-09-11
Christer Sehlin
Klubbdirektör
Luleå Basket

Luleå Basket
Luleå Energi Arena, Bastugatan 6, 972 41 Luleå
Hemsida: www.luleabasket.com

Telefon
0920-22 66 65
E-post: info@luleabasketcom
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-09-07

1 (1)
Ärendenr
2017/1085-2.4.3.3

Kommunikationskontorets yttrande angående ansökan om
elitsponsring till Luleå hockey för 2017 och 2018
Ärendenr 2017/1085-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kr i
elitsponsring till SHL-laget Luleå Hockey (herrlag) och 300 000kr för
SDHL-laget Luleå Hockey (damlag) för säsongen 2017-2018 i utbyte
mot exponeringsytor.
2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med kommunikationskontoret.

Beskrivning av ärendet
Luleå Hockey arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå och är ett av Luleås
absolut starkaste varumärken både inom dam- och herridrott. Luleå Hockey
erbjuder följande exponeringsytor som motprestation.
• Exponering på tröjan.
• Digital exponering i arenan, foajéskyltar och trappmoduler.
• Stor exponering på mediakuben.
Exponeringen ovan gäller för både för Luleå Hockeys SHL- och SDHL-lag.

Beslutsunderlag


Ansökan om elitsponsring för Luleå Hockeys SHL-lag och SDHL-lag.

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig

Beslutet skickas till
Luleå Hockey
Kommunikationskontoret
Ekonomikontoret
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-08-31

1 (1)
Ärendenr
2017/1065-2.4.3.3

Kommunikationskontorets yttrande angående ansökan om
elitsponsring till BC Luleå 2017-2018.
Ärendenr 2017/1065-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 000 kr i
elitsponsring till BC Luleå för säsongen 2017-2018 i utbyte mot
exponeringsytor.
2. Medel anvisas från marknadsföringsanslaget.
3. Avtal gällande elitsponsring upprättas med kommunikationskontoret.

Sammanfattning av ärendet
BC Luleå ansöker om högsta möjliga ersättning i elitsponsring för säsongen
2017-2018 i utbyte mot exponeringsytor.
BC Luleå ansöker om högsta möjliga ersättning i elitsponsring för säsongen
2017-2018 i utbyte mot följande exponeringsytor.
• Exponering på matchdräkt (hemma och bortaställ).
• Halvsidesannons i BC Luleå matchprogram.
• Länk på BC Luleås webbsida.
• Exponering på LED-skylt (54m).

Beslutsunderlag


Ansökan om elitsponsring BC Luleå 2017-2018.

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig

Beslutet skickas till
BC Luleå
Kommunikationskontoret
Ekonomikontoret
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Elisabeth Qvarnström

2017-10-03

1 (1)
Ärendenr
2017/1229-1.4.1.1

Ändring av bolagsordning för Luleå Renhållning AB
Ärendenr 2017/1229-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad bolagsordning för Luleå
Renhållning AB enligt bilaga. Namnbyte från Luleå Renhållning AB till Luleå
MiljöResurs AB är orsaken till revidering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Renhållning AB önskar byta namn till Luleå MiljöResurs AB vilket
innebär att bolagsordningen måste revideras.
Ärendet har hanterats på Luleå Renhållning ABs styrelsemöte 2017-09-26.
Inga övriga förändringar i bolagsordningen har gjorts.

Beslutsunderlag



Luleå Renhållning ABs protokoll 2017-09-26 § 5.
Förslag till ny bolagsordning

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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LULEÅ RENHÅLLNING AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4/2017
Sammanträdesdatum 2017-09-26 Sida [ 1 / 2 ]

Plats och tid

Luleå Renhållning

2017-09-26

Beslutande

Staffan Ek, Ordf.
Sari Hedlund
Nils Harnesk
Signar Hammarberg
Ina Sandberg

Övriga deltagande

Erik Öhrling VD
Marie Larsson, kommunikatör

Utses att justera

Ina Sandberg

Justeringens
plats och tid

Luleå Renhållning 2017-09-26

Underskrifter

kl 17.00-18.00

Paragrafer § 1-8
Erik Öhrling
Ordförande
Staffan Ek
Justerande
Ina Sandberg
BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4/2017
Sammanträdesdatum 2017-09-26 Sida [ 2 / 2 ]

§ 1/2017 /
Mötets öppnande
Ordförande öppnar dagens styrelsemöte och hälsar alla välkomna.
§ 2/2017
Dagordning
Styrelsen beslutar arbeta efter utsänd dagordning med tillägg av en ny punkt.
§ 3/2017
Protokollförare
Styrelsen utser Erik Öhrling, VD till protokollförare.
§ 4/2017
Justering
Styrelsen utser Ina Sandberg att justera dagens protokoll.
§ 5/2017
Beslutsärenden
Detta möte är ett extrainkallat styrelsemöte för att besluta om Luleå
Renhållning skall byta namn. En enhällig styrelse beslutade att byta namn till
Luleå MiljöResurs AB
§ 6 Övriga frågor
Justerad investeringsplan.
Då företaget har med kort varsel fått behov av att investera i ytor och planer
på anläggningen i Sunderbyn och stora delar av investeringsbudgeten för
övriga verksamheter ej kommer att tas i bruk under 2017 så beslutade
styrelsen att ge VD mandat att flytta pengar inom investeringsbudgeten från
fordon till fastigheter.
Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
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BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ MILJÖRESURS AB
Förslag till beslut 2017-10-23
§1

Firma

Bolagets firma är Luleå MiljöResurs Aktiebolag.

§2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att transportera avfall och återvinningsmaterial,
samt att mellanlagra, sortera och bala återvinningsmaterial. Vidare har bolaget ansvar för
kommunens anläggningar för slutdeponi och driften av återvinningscentralerna.

§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla den kommunala renhållningen så att den främjar
en god miljö, resurshushållning och ekologisk hållbarhet.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till
sitt aktieinnehav.

§5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§7

Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.
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§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande i bolagets styrelse.

§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 10

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.

§ 12

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

§ 13

Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
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5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn medsuppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15

Hembud

Har aktie övergått till person som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den
betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits,
aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt
lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som,
i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.
Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.
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Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för
aktien.

§ 16

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Luleå
kommun.
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