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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-03-06

 
2015/177-00

Henrik Berg

Information om kollektivtrafikfrågor
Ärendenr 2015/177-00
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-20

 
2015/357-20

Sofia Riström

Information om direktivet Översyn av Luleås sekundära 
bostadsmarknad 
Ärendenr 2015/357-20
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-03-11

 
2015/300-04

Mats Karlsson

Information om Sveriges kvalitetskommun
Ärendenr 2015/300-04

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kvalitetskommun är en utnämning som delats ut vartannat år sedan 
2003. Det ges, efter en nomineringsprocess, till den av de sökande 
kommunerna som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, 
arbetsmiljö, företagsklimat och ekonomiska förutsättningar. Utnämningen, 
men även nominering, är en bekräftelse på att kommunen är framgångsrik i 
sitt uppdrag, till nytta för kommuninvånarna. Den som nomineras till 
utnämningen Sveriges Kvalitetskommun ska se det som ett kvitto på att de 
bedriver ett kvalitativt utvecklingsarbete.  Luleå kommun ska därför anta 
utmaningen att vara en seriös kandidat till utnämningen Sveriges 
Kvalitetskommun 2017. Det innebär att ett arbete måste göras, men framför 
allt innebär det att det vi gör bra redan idag, behöver tydliggöras och i vissa 
avseenden göras ännu lite bättre.

Beskrivning av ärendet
Processen kommer innebära att en värdering av Luleå kommun kommer att 
göras av SKL med hjälp av den så kallade Kommunkompassen. Vid denna 
värdering kommer ett antal personer i olika roller att intervjuas. En grupp 
som kommer att intervjuas är den politiska ledningen.
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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

 Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser 
Ärendenr 2015/275-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap

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

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

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

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

Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Inbjudan till dialogmöte Integration och Migration i 
Norrbottens län. Luleå 2015-04-28

Kommunförbudet           Kursinbjudan Skriv så att du blir läst - skriv så att alla 
Norrbotten                     förstår 

Energigas Sverige           Inbjudan lunchseminarium 24 april för politiker Mer
                   gas i Norrbotten
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-03-24

 
2014/20-008

Sofia Riström

Kommunledningsförvaltningens yttrande över motion om 
giftfri kommun 
Ärendenr 2014/20-008

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Luleå kommun arbetar med 
utgångspunkt från de nationella och regionala miljömålen som också kommer 
till uttryck i kommunens miljöpolicy (2010) och översiktsplanen (2013).

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion ang. giftfri kommun. I 
motionen beskrivs effekter av när farliga ämnen från produkter, 
mat och inredning blandas i våra kroppar och att risken för 
utsatthet ökar när det gäller miljöer där exempelvis barn inte 
onödigtvis ska utsättas för exponering av gifter från slipers eller 
gamla däck på lekplatser. Att vattnet vi dricker är säkert och att vi 
i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan 
innehåller gifter.

Centerpartiet föreslår i motionen
1) Att Luleå Kommun antar att miljömål om att kommunen ska 
vara giftfri.
2) Att Luleå Kommun gör en kartläggning var i kommunens 
verksamhet som giftiga ämnen kan finnas
3) Att Luleå Kommun, genom att anta miljömålet om att 
kommunen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra 
verksamheter.
4) Att Luleå Kommun ställer krav på giftfria produkter vid 
upphandling ex genom de kriterier som miljöstyrningsrådet anger
5) Att Luleå kommun ska agera kunskapshöjande gällande de 
gifter som finns runt om oss.

Kommunfullmäktige har 2014-01-27 § 13 beslutat att överlämna 
motionen till miljönämnden för beredning. Efter miljökontorets 
yttrande har Kommunstyrelsens arbetsutskott sedan remitterat 
motionen till barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen för yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltning, barn- och utbildningsnämnden samt 
miljönämnden anser att motionens samtliga yrkanden förutom 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-03-24

 
2014/20-008

Sofia Riström

den första att-satsen om miljökvalitetsmålet om ”Giftfri miljö” bör 
avslås då de gällande lagar, regelverk, myndighetskrav och egna 
styrande dokument anses vara i sammanhanget tillräckliga. 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål med preciseringar 
varav ”Giftfri miljö” är ett av dessa. Länsstyrelsen i Norrbotten har 
nyligen beslutat att anta dessa miljökvalitetsmål med preciseringar 
även som regionala miljömål

Kansliet anser att Luleå kommuns miljöarbete bör utgå från de 
regler och riktlinjer som finns på nationell och regional nivå. Luleå 
kommun har 2010 antagit en miljöpolicy som gäller för alla 
medarbetare, förvaltningar samt tillämpas i majoritetsäga 
kommunala bolag. I policyn står bland annat att vi vill medverka 
till att minska spridningen och nyanvändningen av material som 
hämtas från jordskorpan samt att vi vill minska miljöpåverkande 
utsläpp från samhällets produktion och energianvändning. 

I dag omgärdas upphandling och inköp i Luleå Kommun av 
miljöhänseenden. I Luleås Kommuns Inköpspolicy (2014-02-24) 
beskrivs hur Konkurrensverkets nuvarande vägledning för 
upphandling ska användas för att definiera miljökrav. I Luleås 
kommuns Riktlinjer för inköp redogörs också för hur 
inköpsprocessen ska utföras på ett hållbart sätt.

Beslutsunderlag
 Motion från Centerpartiet om Giftfri kommun 
 Beslut kommunfullmäktige 2014-01-27 § 13

Beslutet skickas till
Centerpartiet, Stadsbyggnadsförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Miljö – och byggförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
Emma Breheim 2014-10-08

Kommunfullmäktige

Motion angående giftfri kommun
Dnr 2014/20 

Kommunförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 

avslå motionens yrkande om att Luleå kommun ska ställa krav på giftfria 
produkter vid upphandling genom de kriterier som Konkurrensverket anger 
eftersom detta omfattas i kommunens inköpspolicy.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har inkommit med en motion angående giftfri kommun. 
Kommunledningsförvaltningens inköpsavdelning yttrar sig om det yrkande som 
berör upphandling. I motionen yrkar Centerpartiet att Luleå kommun ska ställa 
krav på giftfria produkter vid upphandling exempelvis genom de kriterier som 
Miljöstyrningsrådet anger. Kommunkoncernens inköpspolicy fastslår att 
Konkurrensverkets (f.d. Miljöstyrningsrådet) vägledning för hållbar upphandling 
ska användas för att definiera miljökrav. Om Konkurrensverket har tagit fram 
krav för den vara eller tjänst som upphandlas, ska miljökrav definieras och anges 
i förfrågningsunderlaget. Detta innebär att krav på giftfria produkter ställs vid 
upphandling förutsatt att Konkurrensverket har tagit fram krav. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att avslå motionen avseende 
upphandling med krav på giftfria produkter.

Beslutsunderlag
Inköpspolicy för Luleå kommunkoncern 

Emma Breheim
Inköpschef 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-01-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 7

Motion angående giftfri kommun.
Ärendenr 2015/68-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den 
första att-satsen i motionen om det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri 
miljö” med tillhörande preciseringar.

Reservation
Nils-Olov Lindfors (C) och Ulrika Lundberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-01-27 § 13 beslutat att överlämna 
motionen till miljönämnden för beredning. Efter miljökontorets 
yttrande har Kommunstyrelsens arbetsutskott sedan remitterat 
motionen till barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen för yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den första att-satsen i 
motionen om det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” 
med tillhörande preciseringar.

Motionens samtliga yrkanden förutom den första att-satsen om 
miljökvalitetsmålet om ”Giftfri miljö” bör avslås då de gällande 
lagar, regelverk, myndighetskrav och egna styrande dokument 
vilka tekniska förvaltningen omfattas av anses vara i 
sammanhanget tillräckliga.

Centerpartiet har inkommit med en motion ang. giftfri kommun. I 
motionen beskrivs effekter av när farliga ämnen från produkter, 
mat och inredning blandas i våra kroppar och att risken för 
utsatthet ökar när det gäller miljöer där exempelvis barn inte 
onödigtvis ska utsättas för exponering av gifter från slipers eller 
gamla däck på lekplatser. Att vattnet vi dricker är säkert och att vi 
i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan 
innehåller gifter.

Centerpartiet föreslår i motionen:
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-01-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

   1) Att Luleå Kommun antar att miljömål om att kommunen ska 
vara giftfri.

   2) Att Luleå Kommun gör en kartläggning var i kommunens 
verksamhet som giftiga ämnen kan finnas

   3) Att Luleå Kommun, genom att anta miljömålet om att 
kommunen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i 
våra verksamheter.

   4) Att Luleå Kommun ställer krav på giftfria produkter vid 
upphandling ex genom de kriterier som miljöstyrningsrådet 
anger

   5) Att Luleå kommun ska agera kunskapshöjande gällande de 
gifter som finns runt om oss.

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp på TF bestående av representanter från fastighets- 
och parkavdelningen har bildats för att belysa motionens olika 
perspektiv. 
Fastighetsavdelningen har uppdraget att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler till kommunala verksamheter. Dessa 
lokaler skall uppfylla de krav som ställs utifrån gällande 
myndighetskrav och lagstiftningar.

Parkavdelningen förvaltar och utvecklar allmänna park- och 
naturmiljöer som är trygga, tillgängliga och upplevelserika under 
alla årstider. Verksamheten inbegriper planering, projektering, 
drift och underhåll av kommunens parker, naturområden och 
lekplatser, produktion av vedartade växter och sommarblommor i 
växthus- och i plantskoleanläggningen samt förvaltning av 
kommunens skogsinnehav

Arbetsgruppen på stadsbyggnadsförvaltningen har gemensamt 
kommit fram till ett förslag om att anta första att-satsen om en 
giftfri miljö med tillhörande preciseringar. Efterföljande att-satser i 
motionen omfattas redan av gällande lagar, regelverk, 
myndighetskrav och egna styrande dokument vilka tekniska 
förvaltningen omfattas av och anses vara i sammanhanget 
tillräckliga.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-01-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål med preciseringar 
varav ”Giftfri miljö” är ett av dessa. Länsstyrelsen i Norrbotten har 
nyligen beslutat att anta dessa miljökvalitetsmål med preciseringar 
även som regionala miljömål. Preciseringar för miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” är att:

 Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla 
exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller den 
biologiska mångfalden.

 Användningen av särskilt farliga ämnen* har så långt som 
möjligt upphört.

 Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga 
egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, 
utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen 
och dess nedbrytningsprodukter är tillgängliga.

 Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de 
inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

 Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är 
tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.

 Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, 
kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Parkavdelningen har i sitt uppdrag ansvar en del av de 
kommunalägda lekplatser som inte ligger på bebyggda 
kommunägda fastigheter där fastighetsavdelningen oftast 
ansvarar för lekplatserna.

Som komplement till gällande lagstiftningar beträffande krav på 
utförandet vid ny- och ombyggnad så finns Luleå Kommuns egna 
projekteringsanvisningar. Där finns detaljerade beskrivningar som 
klargör hur utformning ska ske av allt från bygghandlingar, 
byggande och slutdokumentation i samband med leverans av 
byggprojekt till Luleå Kommun. 

*Särskilt farliga ämnen (även s.k.SVH: ”Substances of Very High Concern”) är 

ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1 eller 2, långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (vPvB) ämnen eller ämnen för vilka det finns bevis för 
liknande betänkligheter, såsom ämnen med endokrinstörande (hormonstörande) 
effekter. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-01-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

I kapitlet allmänna anvisningar beskrivs det utförligt hur val av 
material ska ske vid om- och nybyggnationer. Kopierat från 
projekteringsanvisningarna: ” Alla kemiska produkter, material, varor, 
konstruktioner och anordningar som används och byggs in i LKTF:s 
projekt skall dokumenteras med säkerhetsdatablad, produkt- och 
varuinformationsblad samt med miljövarudeklaration så att alla 
egenskaper som har betydelse för hyresgästers och brukares välbefinnande 
kan deklareras i en miljödeklaration av byggnaden. Se Svensk Byggtjänst 
branschgemensamma databas BASTA, Miljöstyrningsrådets riktlinjer 
ska följas. När vi bygger skall vi beakta riskerna med: - material som 
avger skadliga ämnen till inomhusluften”.

I dag omgärdas upphandling och inköp i Luleå Kommun av 
miljöhänseenden. I Luleås Kommuns Inköpspolicy (2014-02-24) 
beskrivs hur Konkurrensverkets nuvarande vägledning för 
upphandling ska användas för att definiera miljökrav. I Luleås 
kommuns Riktlinjer för inköp redogörs också för hur 
inköpsprocessen ska utföras på ett hållbart sätt. Att inköp ska ske i 
enlighet med Vision 2050, kommunens gemensamma värdegrund 
och kommunens övriga styrande dokument. Fokus ska ligga på 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet 
beaktas i inköpsprocessen genom miljökrav som ställs vid 
upphandling. För att definiera dessa krav används 
Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar upphandling.

I ett tidigt skede i projektet finns det styrande dokument, Tekniska 
förvaltningens miljöprogram, som hjälper projektägaren att fånga 
upp eventuella miljörisker. I samband med upphandling av 
projekt ställs krav på en projektanpassad miljöplan och att 
projekteringsanvisningarnas krav på utförande ska följas.

Med detta arbetssätt vid om- och nybyggnationer så minimeras 
riskerna för att det används eller byggs in material som skulle 
kunna ha negativ inverkan på de som vistas i eller kring de 
kommunala lokalerna.

Arbetsgruppen på tekniska förvaltningen menar att motionen 
pekar på ett viktigt område att belysa och åtgärda. Det är många 
som tillbringar en stor del av sin tid i och kring Kommunala 
verksamheter och det är därför viktigt att säkerställa att miljön är 
så giftfri och trygg som möjligt. Detta åstadkoms genom att 
ansvariga på tekniska förvaltningen arbetar i enlighet med de 
rutiner och styrande dokument som finns upprättade. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-01-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Därigenom minimeras risken för att oönskade material som skulle 
kunna ha negativ inverkan på människa eller miljö användas i 
projekt som Tekniska förvaltningen ansvarar för. 

Sammanträdet
Sektionschef Fastighetsförvaltning föredrar ärendet.

Nils-Olov Lindfors (c) och Ulrika Lundberg (V) föreslår bifall till motionen.

Ordförande föreslår bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslag från Nils-Olov Lindfors (C) mot 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag 
vunnit bifall.

Beslutsunderlag
 Motion ang. giftfri kommun, 2014-01-07 (bilaga)

 Luleå Kommuns inköpspolicy, 2014-02-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige 
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§ 17

Motion om giftfri kommun
Ärendenr 2014.405-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta den första att-satsen i motionen om det nationella 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” med tillhörande preciseringar. 
Efterföljande att-satser i motionen omfattas redan av gällande lagar, 
regelverk, myndighetskrav och kommunens egna styrande dokument 
och anses vara i sammanhanget tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-01-27 § 13 beslutat att överlämna 
motionen till miljönämnden för beredning. Efter miljökontorets 
yttrande har Kommunstyrelsens arbetsutskott sedan remitterat 
motionen till barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen för yttrande.
Centerpartiet har kommit in med en motion angående giftfri kommun. 
I motionen beskrivs effekter av när farliga ämnen från produkter, mat 
och inredning blandas i våra kroppar och att våra barn inte onödigtvis 
ska utsättas för exponering av gifter i lekmiljöer. Att vattnet vi dricker 
är säkert och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där 
golvmattan innehåller gifter.

Centerpartiet föreslår i motionen:
   1) Att Luleå Kommun antar att miljömål om att kommunen ska vara 
giftfri
   2) Att Luleå Kommun gör en kartläggning var i kommunens 

verksamhet som giftiga ämnen kan finnas
   3) Att Luleå Kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen 

ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter.
   4) Att Luleå Kommun ställer krav på giftfria produkter vid 

upphandling ex genom de kriterier som miljöstyrningsrådet anger
   5) Att Luleå kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter 

som finns runt om oss.

Motionens samtliga yrkanden förutom den första att-satsen om 
miljökvalitetsmålet om ”Giftfri miljö” bör avslås då;
- gällande lagar, regelverk, myndighetskrav samt kommunens 

styrande dokument anses vara tillräckliga för att tillgodose barn- 
och utbildningsförvaltningens krav på miljöhänsyn för skollokaler 
och upphandlingar av livsmedel, inventarier och 
verksamhetsutrustning.
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- Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag, att se till samhällets 
fortlevnad, tillväxt och utveckling där grundläggande värden som 
demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling 
måste föras vidare till nästa generation, anses utgöra en god grund 
för individens utbildning och kunskap.

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den 
första att-satsen i motionen om det nationella miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” med tillhörande preciseringar. Efterföljande att-satser i 
motionen omfattas redan av gällande lagar, regelverk, myndighetskrav 
och kommunens egna styrande dokument och anses vara i 
sammanhanget tillräckliga.

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta den första att-satsen i motionen 
om det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” med tillhörande 
preciseringar. Efterföljande att-satser i motionen omfattas redan av 
gällande lagar, regelverk, myndighetskrav och kommunens egna 
styrande dokument och anses vara i sammanhanget tillräckliga.

Sammanträdet
Camilla Rydbjörk (M), Carina Sammeli (S) och Thomas Söderström (V) 
yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
 Motion angående giftfri kommun, 2014-01-07 (bilaga)
 Luleå Kommuns inköpspolicy, 2014-02-24
 Motion om giftfri förskola, 2014-10-30 (Dnr 214.217-008)
 Arbetsutskottets protokoll 2015-02-12, § 9

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 21

Yttrande över medborgarförslag om muddring av hamnen 
på Degerö-Börstskär
Dnr  2015-M0041

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget om muddring av hamnen 
på Degerö-Börtskär.

Sammanfattning av ärendet

Gretel och Roland Jonsson föreslår i medborgarförslag 2014-01-01 att 
kommunen ombesörjer att hamnen på Degerö-Börstskär muddras så att även 
mer djupgående båtar kan gå in där. Idag kan bara båtar som har ett 
djupgående på en bit under en meter gå in i hamnen.

Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 192 beslutat att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har 
därefter överlämnat medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden 
för yttrande i samråd med fritidsförvaltningen. Beslut i ärendet tas av 
kommunfullmäktige.

Yttrande från fritidsförvaltningen inkom till miljö- och byggnads-
förvaltningen den 15 januari 2015 och innebär att fritidsförvaltningen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Av yttrandet framgår att; 

Fritidsförvaltningen uttrycker i handlinsplanen för ”Livet vid vattnet” att 
förvaltningen under åren fram till 2020 kommer att arbeta med en 
utvecklingsplan för att utveckla naturnära besöksmål samt för att utveckla 
besöksmål för mindre sällskap.

Fritidsförvaltningen kommer att undersöka möjligheterna till utveckling av 
bland annat Degerö-Börstskär. Detta skall göras sammantaget med andra öar 
i både den norra och södra skärgården, och utifrån detta kommer 
fritidsförvaltningen göra en bedömning om var det är mest lämpligt med 
utvecklingsinsatser. Andra hamnar kan således komma att ha högre prioritet. 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§  21 (forts)

Muddring av hamnar och farleder hanteras även inom ramen för 
Bottenvikens skärgård – kommunsamverkan som är ett etablerat samarbete 
mellan Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda kommuner.

Med hänvisning till fritidsförvaltningens yttrande avstyrker miljö- och 
byggnadsnämnden medborgarförslaget. Nämnden gör ingen bedömning av 
miljöaspekter vid en muddring eftersom det inte är aktuellt med muddring i 
nuläget.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att avstyrka medborgarförslaget om muddring av hamnen på 
Degerö-Börtskär.

Arbetsutskottet har 2015-02-10 § 21 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden 
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

 Medborgarförslag- Muddring av hamnen på Degerö-Börstskär

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-03-24

 
2014/6-008

Henrik Berg

Kommunledningsförvaltningens yttrande över 
medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik 
och Bergnäset
Ärendenr 2014/6-008

Kommunledningsförvaltningen/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget men en fortsatt planering 
av området kan inte ske innan kapacitet i det kommunala VA-systemet för 
Bergnäset är säkerställt. Utformningen av området sker inom ramen för 
framtida planeringsprocess.

Sammanfattning av ärendet
Peter Malmgren föreslår i medborgarförslag 2013-12-28 att bostäder byggs 
längs älven på sträckan mellan Gäddvik och Bergnäset. Kommunfullmäktige 
beslutade 2014-01-27 § 17 att medborgarförslaget får ställas samt att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från dåvarande 
stadsbyggnadskontoret och Lulebo AB.

Kommunledingsförvaltningens kansli föreslår fullmäktige tillstyrka 
medborgarförslaget men en fortsatt planering av området kan inte ske innan 
kapacitet i det kommunala VA-systemet för Bergnäset är säkerställt. 
Utformningen av området sker inom ramen för framtida planeringsprocess.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Peter Malmgren 2013-12-28
 Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27
 Stadsbyggnadskontorets yttrande 2014-09-22
 Lulebo AB:s yttrande 2015-03-09

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Stadsbyggnadskontoret

2014-09-22

Kommunledningsförvaltningen 
Kansliet

Medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och 
Bergnäset längs älven
Dnr 2014.53.008

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige tillstyrka 
medborgarförslaget men att en fortsatt planering av området inte kan ske innan 
kapacitet i det kommunala VA-systemet för Bergnäset är säkerställt.  

Sammanfattning av ärendet

Peter Malmgren föreslår i medborgarförslag 2013-12-28 att bostäder byggs längs 
älven på sträckan mellan Gäddvik och Bergnäset. Luleå kommun har brist på 
bostäder och det behövs ett område i närheten av centrala Luleå där ”vanliga” 
människor kan få chans till ett vettigt boende. Området bör bebyggas med en 
blandning av hyreshus och radhus med garage, allt i kommunens regi. 

Luleå kommun arbetar med projektet ”10 000 nya Luleåbor” med målet att göra 
plats för 10 000 nya invånare. Detta uppnås genom att skapa en balans mellan 
kommunens framförhållning och efterfrågan på bostadsmarknaden. Inom 
projektet ryms flertalet nya stora bostadsprojekt t ex Munkebergs strand, Kronan 
samt olika förtätningsprojekt i centrala Luleå.

Området mellan Gäddvik och Bergnäset är i översiktsplanen utpekat som ett 
framtida område för bostäder och arbetsplatser. Bergnäset ligger inom 
prioriteringszon 5 för förtätning med hänvisning till det kommunala VA-
systemets kapacitet och utbyggnadstakt. Det innebär att det tidigast 2020 kan bli 
aktuellt med en översyn av föreslaget område. 
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäset längs 
älven.

Malin Lagervall
Stadsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Förslagsställare Peter Malmgren, Tallundsvägen 16, 975 95 Luleå
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-17

 
2015/281-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Nyföretagarcentrum Nord
Ärendenr 2015/281-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Anslå totalt 800 tkr till NyföretagarCentrum Nord, 
varav 300 tkr avser år 2015 (avseende kostader som upparbetas från 
april-december 2015), 300 tkr år 2016 och 200 tkr år 2017,

2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Tillväxtkontoret ska vara representerat i styrelsen,
4. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering med undantag för att bidraget utbetalas halvårsvis 
i förskott,

5. Verksamheten ska årligen utvärderas från år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan många år finansierat projekt som syftar till att öka 
nyföretagandet och bidra till stöd till fler bärkraftiga företag genom 
nyföretagarrådgivning, innovationsrådgivning, information, nätverk mm. 
Under senare år drevs denna verksamhet i Almis regi under namnet 
Entreprenörcentrum.  Vid årsskiftet 2014/15 upphörde projektet. I nuläget
finns inte någon kostnadsfri nyföretagarsupport i Luleå kommun. Almi 
erbjuder dock fortfarande stöd för nya företag i form av mentorskapsprogram, 
tillväxtrådgivning till nystartade företag, rådgivning som vänder sig till 
företagare med utländsk bakgrund, innovationsrådgivning, rådgivning vid 
köp av företag samt seminarium och kurser inom företagande. 

De flesta av Norrbottens kommuner som tidigare drivit sin 
nyföretagarverksamhet genom EU-projekt har meddelat att de avser att 
ansöka om fortsatt verksamhet i form av EU-projekt. Almi och 
NyföretagarCentrum Sverige har, på en nationell nivå, tecknat ett 
samarbetsavtal om nyföretagarrådgivning. NyföretagarCentrum finns 200 av 
Sveriges kommuner. 

NyföretagarCentrum Nord, ideell förening ansöker om 1900 tkr för att bedriva 
nyföretagarrådgivning under perioden 2015-2017. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-17

 
2015/281-14

Maria Bergman

Beskrivning av ärendet
NyföretagarCentrum Nord konstituerade sig som ideell förening i Luleå 22 
december 2014. Föreningen har inget vinstintresse utan bedriver en ideell 
verksamhet individuell rådgivning och utbildning till den som funderar på att 
starta företag eller precis har startat företag. Verksamhetsområdet är Luleå 
kommun. Föreningen avser att utvidga verksamheten till alla kommuner i 
länet, om intresse och finansiering från berörda kommuner finns.

NyföretagarCentrum avser att erbjuda:
• Enskild rådgivning 
• Starta-eget-informationsmöten 
• Grupprådgivning, 
• Personlig mentor under ett år till alla som vill starta företag
• Affärsnätverk för rådgivningskunder
• Starta-eget-utbildning

NyföretagarCentrum ansöker om 1 900 tkr under perioden 2015-2017 från 
Luleå kommun (400 tkr år 2015, 700 tkr år 2016 och 800 tkr år 2017).

Enligt NyföretagarCentrums huvudprinciper ska finansieringen av 
verksamheten i huvudsak ske genom det lokala näringslivets ekonomiska 
insatser. Verksamheten skall i huvudsak, d v s till mer än 50 procent, vara 
finansierad av näringslivet.

Tillväxtkontoret menar att verksamheten är prioriterad och skapar 
förutsättningar för fler bärkraftiga företag. Nyföretagarsupport är viktig ur ett 
individuellt perspektiv men även ur ett samhälleligt perspektiv för ett 
förbättrat företagsklimat och förnyelse och tillväxt i näringslivet.

Tillväxtkontoret bedömer med erfarenhet från tidigare projekt att behovet av 
rådgivning har förändrats. Efterfrågan på rådgivning har minskat, det finns 
utbildning och rådgivning fritt tillgängligt via Internet, det finns också ett 
uttalat behov av stöd hos tillväxtföretag som kanaliseras via andra 
organisationer exempelvis inkubatorer eller projekt med detta syfte. Idag har 
exempelvis Luleå tekniska universitet en egen supportorganisation för 
innovations-/affärs-/företagsidéer för studenter och forskare, det finns även 
inkubatorer för både tjänster och teknik. Luleå kommun har också anpassat 
sitt stöd till denna utveckling och har idag ett betydligt större åtagande för t ex 
inkubatorverksamhet.

Sammantaget menar tillväxtkontoret att nivån på nyföretagarrådgivningen 
bör anpassas till ovanstående samt till en långsiktigt hållbar nivå. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-17

 
2015/281-14

Maria Bergman

Beslutsunderlag
Ansökan och budget (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
majvor.muller@telia.com
nord@nyforetagarcentrum.se
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år 2015-2017

Intäkter tkr 2015 2016 2017  
Företag/0rg. 400 650 820
Mentorsprogram intäkter 40 40 40
Luleå kommun (under beredning) 400 700 800
Totalt intäkter SEK 840 1390 1660

Kostnader
Rådgivningskonsult/verksamhetschef 610 1200 1450
Admiministation /OH 190 100 140
Oförutsett 40 90 70
Totala kostnader SEK 840 1390 1660

Resultat 0 0 0

 Ideella arbetstimmar 2015 2016 2017
Barter- och ideella arbetstimmar  2000 2000 2000

Finansiella värdet respektive år beräknas till 1 200 SEK

Preliminär budget NyföretagarCentrum Nord 
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NyföretagarCentrum Nord 
Kostnadsfri rådgivning från företagare till blivande företagare 

adress Storgatan 11, 972 38 Luleå | telefon 070-660 55 60 | e-
post nord@nyforetagarcentrum.se 

webb nyforetagarcentrum.se/nord | facebook facebook.com – NyforetagarCentrum 
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Tillhanda Luleå kommuns Tillväxtkontor/kommunstyrelsen 
971 85 Luleå 

Ansökan om verksamhetsstöd 
NyföretagarCentrum Nord konstituerade sig som ideell förening i Luleå 22 december 2014. 
Verksamhetsområdet är Luleå kommun. Föreningen är öppen för att utvidga verksamheten 
till alla kommuner i länet, om intresse och finansiering från berörda kommuner finns.  
 
Verksamhet 
1. Föreningen har inget vinstintresse utan bedriver en ideell verksamhet, som sedan 30 år 
erbjuder kostnadsfri, konfidentiell, objektiv och individuell rådgivning och utbildning till den 
som funderar på att starta företag eller precis har startat företag – nyföretagare. I nuläget 
finns inte någon sådan kostnadsfri verksamhet i Luleå kommun och vi avser att bli en 
långsiktig aktör i Luleå med hög kvalitet  
  
2. Vi erbjuder rådgivning upp till tre år efter företagens etablering 
  
3. Organisationen som helhet har lång erfarenhet och mycket goda resultat. Samtliga 
styrelseledamöter och samverkanspartners arbetar ideellt 
 
NyföretagarCentrum Nord avser att bedriva en verksamhet bestående av fem delar: 
• Enskild rådgivning med tillgång till stort nätverk som kompletterar nyföretagsrådgivarna. 
• Grupprådgivning, starta-eget-informationsmöten med erfaren nyföretagsrådgivare som 
ansvarig. 
• Personlig mentor under ett år till alla som vill starta företag  
• Affärsnätverk för rådgivningskunder   
• Starta-eget-utbildning av olika längd och vid olika tidpunkter beroende på efterfrågan och 
intresse. 

Samverkan 
Luleå kommun – och Luleåregionen som helhet – är inne i en mycket spännande tillväxtfas. 
Vi erbjuder ett substantiellt bidrag med målbilden tillväxt i ekonomi och i företag som leder 
till ökad sysselsättning.  
Vår verksamhet faller väl in med de mål som Luleå kommun har i sitt långsiktiga 
utvecklingsprogram där det slagits fast att det ska skapas förutsättningar för en bred och 
växande arbetsmarknad, med arbete för 10 000 nya Luleåbor, med en attraktionskraft som 
får folk och företag att investera och utveckla verksamheter i Luleå.  
	  
För att skapa en trovärdig och kvalitetssäkrad verksamhet är kommunens engagemang och 
medfinansiering en avgörande faktor för att lyckas med vår målbild.  
 
Vi avser att ha en öppen och kompletterande samverkan med samhällets olika aktörer.  
I nuläget har vi cirka 20 stycken finansiella samverkansavtal med det privata näringslivet. Vi 
har även avtal med Almi Företagspartner Nord AB och en djup samverkan med Luleå 
Näringsliv AB, som är en starkt stödjande aktör i vår tillkomst och som är representerade i 
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vår styrelse. Även lokala banker och redovisningsbolag, LTU, Företagarna i Norrbotten, 
Coompanion samt Luleå kommuns Tillväxtkontor innehar styrelseposter. 
 
Samtal förs LTU ledning, LTU Business AB och LTU Career med den gemensamma 
målbilden att bli ett komplement till dem. Andra viktiga partner vi avser att utveckla 
samarbete med är inkubatorn ABI samt Ung Företagsamhet (UF). 
 
Verksamhetsstöd 
Härmed ansöker NyföretagarCentrum Nord om verksamhetsstöd avseende verksamhet 
inom Luleå kommun under åren 2015–2017. 
 

Verksamhetsstöd 
År 2015  År 2016 År 2017 
400 000 SEK 700 000 SEK  800 000 SEK 
 
Det ansökta stödet är en rimlig och noga avvägd bedömning baserat på att vi avser att 
bygga upp verksamheten via organisk tillväxt, dvs. kundernas efterfrågan. 
 
Gällande år 2015 påbörjas rådgivningen under april, men vi har haft verksamhetskostnader 
sedan december 2014 såsom formellt bildande, verksamhetsplanering, hyresförhandlingar 
samt förhandlingar med övriga samverkanspartners etc.  
 
År 2017 är bedömningen att konsultbehovet omfattar cirka 60 timmar per vecka under 40 
veckor/år inklusive verksamhetschef. Om verksamheten på grund av efterfrågan växer 
fortare än vår beräkning är vår önskan att få återkomma gällande eventuell uppväxling av 
ett eventuellt erhållet finansieringsstöd för år 2017.  
 
Verksamheten kommer att valideras och statistiskt följas upp avseende efterfrågan, behov, 
kvalitet, omfattning och kostnadseffektivitet vilket ska ligga till grund för årlig utvärdering.  
 
Vi ser fram emot att tillsammans med Luleå kommun/ Tillväxtkontoret utveckla ett hög 
kvalitativt NyföretagarCentrum. 
 
 
Luleå 2015-03-08 
 
 
Majvor Müller, ordförande  
majvor.muller@telia.com  070 3254343  
	  
Till ansökan bifogas: 

(1) Preliminär budget  
(2) Bakgrund NyföretagarCentrum 
(3) Stadgar 
(4) Protokoll från konstituerande årsstämma   
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-12

 
2015/305-14

Maria Bergman

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt 
Stålstaden
Ärendenr 2015/305-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

1. Medfinansiera förstudien med 300 tkr under den totala 
projektperioden,

2. Medel tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser,
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering,
4. Tillväxtkontoret ska vara representerat i styrgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Teknikindustrin är viktig för Luleås och regionens ekonomi och sysselsätter ca 
4 300 personer enbart i Luleå. Tillväxten i branschen har emellertid varit 
negativ och konsekvensera vid en förlust av en eller flera av de stora 
aktörerna i regionen vore mycket stora. 

Denna förstudie har som syfte/målsättning att:
 analysera möjligheterna för lokala företag att genom samverkan skapa 

och erbjuda nya produkter,
 analysera om ovanstående samverkan bör formaliseras och hur detta i 

så fall bör ske,
 identifiera och packetera de unika förutsättningar och den struktur 

som regionens teknikindustri besitter (målet är att enskilda aktörer i 
teknikindustrin ska kunna använda detta material för sin externa 
kommunikation samt kommuner),

 stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag inom 
teknikindustrin.

Förstudien beräknas pågå mellan 2015-08-03 till 2016-04-30. Projektägare är 
Luleå Näringsliv AB. Den totala budgeten för studien är 600 tkr. Från Luleå 
kommun uppgår sökt belopp till 300 tkr, övrig finansiering förutsätts ske från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tillväxtkontoret menar att studien ligger i linje med beslutade prioriteringar 
och kompletterar övriga projekt som planeras för att stärka teknikindustrin. 
Studiens fokus på budskapspacketering bedöms som nydanande.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-12

 
2015/305-14

Maria Bergman

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
info@luleanaringsliv.se samt matz.engman@luleanaringsliv.se   
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Typ EU-medel / Investeringar för tillväxt och
sysselsättning / Övre Norrland / Att öka små och
medelstora företags konkurrenskraft

Status Skickad

Sparad 2015-03-11

Mottagare Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1  Projektets namn Stålstaden

1.2    Datum för projektstart 2015-08-03

1.3  Datum för projektslut 2016-04-30

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Norrbotten
Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda

Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala

Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Typ av projekt Förstudie

Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer 556543-0336

2.2 Organisationsnamn Luleå Näringsliv AB

2.3 Juridisk form Övriga aktiebolag

2.4 Organisationens postadress Kyrkogatan 13

2.5 Organisationens postnummer 972 32

2.6 Organisationens postort Luleå

2.7 Arbetsställenummer 3668-1211

2.8 Arbetsställenamn Luleå

2.9 Besöksadress Kyrkogatan 13

2.10 Postnummer 972 32

2.11 Postort Luleå

2.12 Är er organisation momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?

Nej

2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Nej

2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt 5203-4204

2.15 Sökande 41



Namn Tina Magito

Telefon 0920-455373

Epost tina.magito@lnab.se

2.16 Projektledare

Namn

Telefon

Epost

2.17 Ekonomi

Namn Tina Magito

Telefon 0920-455373

Epost tina.magito@lnab.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
Bakgrund Teknikindustrin i regionen har en lång och

framgångsrik historia, viktig för både städerna,
regionen och nationen. Branschen utgör en viktig
stomme i regionens näringsliv, och ett omfattande
ekosystem har växt upp kring de stora aktörerna.
Teknikindustrin bara i Luleå omfattar drygt 500
företag och sysselsätter ungefär 4300 personer, och i
hela regionen såklart ännu fler. Tillväxten i denna
bransch har dock länge visat en negativ utveckling (se
analys från Bisnode, bilaga 1), och konsekvenserna
vid en förlust av en eller flera av de stora aktörerna i
branschen vore mycket stora för regionen.

Den negativa tillväxttrenden behöver stoppas, eller
allra helst vändas, och det är därför ett uttalat
satsningsinitiativ för Luleå Näringsliv att genom ett
antal olika strategier verka för detta.

Den strategi som resulterat i denna projektansökan
kallas ¿Stålstaden¿.

Omvärld och samverkan ¿Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin
(TmU)¿ hos IUC Norrbotten är ett närliggande
projekt, som också delvis kan sägas handla om
tillväxtskapande för teknikindustrin.
Projekten kompletterar varandra på framför allt
följande två sätt:
1.Stålstaden som budskapspaketering är ett
imageskapande initiativ som ska komma alla
teknikindustriföretag i regionen till gagn.
2.Stålstaden kommer att affärsmässigt fokusera på
samverkan mellan bolag.

TmU å sin sida har (förenklat sett) fokus på
individuell affärsutveckling för SME-
underleverantörer till basindustrin och bör därför
kunna anses som kompletterande snarare än
konkurrerande.

En dialog är upprättad med IUC Norrbottens projekt
"MångVäx", där projekt "Stålstaden" får ta del av
deras verksamhet och resultat som ett led i att visa
tolerans och arbete med mångfald som en del av
Stålstadens gemensamma identitet.

Koppling till det regionala näringslivet Syftet med projektet är att genom att förse företag
verksamma inom teknikindustrin i regionen, samt
även kommunerna, med en gemensam identitet i form
av ¿Stålstaden¿.
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Det syftar även till att faktabaserat kunna avgöra om
möjligheten att formalisera en samverkan mellan
företag är värd att sätta i skarp drift.

Detta förväntas resultera i förbättrad konkurrenskraft
för små och medelstora företag inom teknikindustrin i
regionen.

EU's strategi för Östersjöregionen

5. Mål och resultat
Mål Projektet ska

¿Undersöka och analysera möjligheterna för lokala
företag att genom samverkan erbjuda en ny och unik
produkt i gemensam paketering
¿Identifiera, utifrån företagens behov, det
gemensamma budskapet i ¿Stålstaden¿
¿Paketera detta budskap på ett sätt som företagen
inom den lokala teknikindustrin kan använda för egen
kommunikation, internt men framför allt externt

Målgrupp(er) Primär målgrupp är små och medelstora företag
verksamma inom teknikindustrin i regionen.

Förväntat resultat vid projektavslut Faktabaserad uppfattning om hur man kan gå vidare
med samverkan.

Förväntade effekter på lång sikt På lång sikt ska projektet leda till att vända den
negativa tillväxten inom teknikindustrin i regionen.

6. Organisation och genomförande
Projektorganisation En konsult anlitas som projektledare, underställd

Affärsutvecklingschef Teknikindustri/Datacenter på
Luleå Näringsliv AB. Projektledaren är ansvarig för
att leverera projektet, men kommer att behöva ta
andra resurser i anspråk som uppgiftslämnare vid sitt
informationsinsamlande. Detta kan beröra personer
både inom Luleå Näringsliv och andra
näringslivskontor, kommunerna i regionen, Visit
Luleå samt företrädare för näringslivet i regionen. En
styrgrupp upprättas för projektet.

Projektet kommer att ha behov av att anlita
kompetens i form av kommunikationsbyrå el liknande
för att utföra budskapspaketering under
produktionsfasen (se aktiviteter).

Projektet kommer för övriga tjänster, så som
ekonomi, övrig kommunikation osv, att använda sig
av Luleå Näringslivs resurser i första hand. I den mån
ytterligare kompetens behöver tillföras köps den in
efter behov, givet gällande budgetramar.

Arbetssätt Projektet består av två delar som pågår parallellt, men
skiljer sig från varandra i typ av innehåll. Den ena
delen är budskapspaktetering, vilket mestadels rör sig
inom kommunikationsområdet. Den andra delen, att
avgöra potentialen i produktpaketeringen, är av
karaktären affärsutvecklingsanalys.

7. Aktiviteter

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2015-08-03 2016-04-30 0 Se nedan.
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Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2016-04-01 2016-04-30 0 Se nedan.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2016-04-01 2016-04-30 0 Se nedan.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Intervjufas Del 1
(budskapspaketering)

2015-08-03 2016-04-30 0 Intervjuer med företag, näringslivsbolag och mottagare av
kommunikation.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Analys Del 1 2015-10-19 2016-04-30 0 Analys av intervjuresultaten som ska resultera i en slutsats om

vad budskapet bör bestå i

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Produktion Del 1 2016-01-04 2016-04-29 0 Produktion av profilen för den gemensamma identiteten för

"Stålstaden", baserat på analysen av intervjuerna.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Resultat Del 1 2016-03-01 2016-04-30 0 Sammanställning av resultatet av budskapspaketeringen, Del

1.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Intervjufas Del 2
(samverkansmöjligheter)

2015-08-03 2015-12-23 0 Intervjuer främst med företag inom teknikindustrin i regionen
för att utröna möjligheter och behov av samverkan på olika
nivåer mellan bolagen.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Analys Del 2 2016-01-04 2016-03-18 0 Analys av intervjuresultaten som ska resultera i en slutsats om

vilken samverkansform som ger företagen optimala
möjligheter att skapa tillväxt.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Feasibility study Del 2 2016-03-21 2016-04-29 0 Studie som visar om analysens slutsats (Del 2) är praktiskt

genomförbar.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Resultat Del 2 2016-03-01 2016-04-30 0 Sammanställning av resultatet av samverkansmöjligheter, Del

2.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
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finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Stödja kapaciteten för  små och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella
marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser

8.2 Kvantifiera projektets bidrag

i följande aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd 0 företag

Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt stöd

300 företag

Sysselsättningsökning i företag
som får stöd

heltidstjänster

8.3 Ange programspecifikt mål
Fler små och medelstora företag växer på internationella nya marknader

8.4 Kommentar till indikatorerna
Hade föredragit att mäta resultatet i omsättningsökning, samt att utforma aktivitetsindikatorerna utefter vilka
aktiviteter som behöver genomföras i projektet för att göra det effektivt. Mätningen av antal företag som får
stöd blir inte så relevant i det här projektet eftersom "alla" kan ta del av den framtagna budskapspaketeringen.

9. Budget

Kostnadsslag 2015 2016 Totaler
Personal 25000 25000 50000

 - 25000 25000

Extern sakkunskap och
externa tjänster

240000 240000 480000

 - Konsultarvoden 240000 240000

Resor och logi 10000 10000 20000

 - 10000 10000

Investeringar materiel och
externa lokaler

25000 25000 50000

 - Tryckt material 25000 25000

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0

Schablonkostnader 0 0 0

Avgår projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0

Summa, faktiska
kostnader

300000 300000 600000

Offentligt bidrag i annat
än pengar

0 0 0
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Privat bidrag i annat än
pengar

0 0 0

Summa, bidrag i annat
än pengar

0 0 0

Summa, kostnader 300000 300000 600000

Finansiär Beskrivning 2015 2016 Totaler
Offentlig
kontantfinansiering

150000 150000 300000

 - Luleå kommun 150000 150000

Privat
kontantfinansiering

0 0 0

Summa, kontant
medfinansiering

150000 150000 300000

Offentligt bidrag i
annat än pengar

0 0 0

Privat bidrag i annat
än pengar

0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0

Summa,
medfinansiering

150000 150000 300000

Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

150000 150000 300000

Andel av faktiska
kostnader

50 % 50 % 50 %

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om ja, redogör för om och hur projektet förväntas generera intäkter efter projektslut

9.5  Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? Nej

Om ja, belopp

Om ja, motivering

Kommentar till budget

10. Bilagor

Namn Beskrivning
Bisnode Luleå 141017 - Stålstaden.pdf Näringslivsanalys

skrivare1@datapost.se_20150309_083713.pdf Firmatecknare

2014-
4391_Bilaga1_Mall_preliminar_upphandlingsplan_20
14-2020_1+0_20141205.xlsx

Upphandlingsplan

2014-4392_Bilaga1_Mall+för+riskanalys+2014-
2020+1+0+141205.xlsx

Riskanalys

Medfinasiering Stålstaden.pdf Medfinansieringsintyg
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Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-23

 
2015/366-86

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om medel till 
Barents Basketball Games 2015
Ärendenr 2015/366-86

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. anslå 100 tkr till Barents Basketball Games 2015,
2. medel anvisas från de medel som tidigare beviljats det nu återkallade 

projektet Barents event cooperation,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå basket centrum ansöker om 200 tkr för att arrangera Barent Basketball 
Games som planeras att genomföras i Luleå 30 april – 3 maj 2015. Turneringen 
återupptogs 2013, och 2014 deltog 37 lag i turneringen bland annat från 
Murmansk, Apatity, Kirovsk och Uleåborg.

Turneringen arrangeras 2015 för flickor och pojkar i åldersklasserna 13-17 år. 
Totalt kostar genomförandet 310 tkr och finansiering söks från Luleå kommun 
(200 tkr) och Länsstyrelsen i Norrbotten (80 tkr). Intäkter från 
anmälningsavgifter beräknas uppgå till 30 tkr.

Luleå kommun har under 2013 och 2014 finansierat turneringen med 200 tkr 
per år.

Tillväxtkontoret inser värdet av en internationell basketturnering i Luleå. 
Tillväxtkontoret vidhåller emellertid det utvecklingskontoret skrev i yttrandet 
för finansiering av 2014 års turnering att arrangören bör bredda basen för 
finansiering. Mot bakgrund av detta och hård konkurrens om tillgängliga 
utvecklingsmedel föreslår tillväxtkontoret att Luleå kommun anslår 100 tkr, 
och att dessa medel tas från de medel som 2011-10-24 anslogs till det nu 
återkallade projektet Barents Event Cooperation.

Beslutsunderlag
Ansökan om medel till Barents Basketball Games, bilaga

Håkan Wiklund
 Handläggare
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Luleå den 20 februari 2015

Luleå kommun 
971 85 Luleå                                       

  

Ansökan om medel till Barents Basketball Games
Barents Basketball Games har sedan turneringen återupptogs för två år sedan 
genomförts under 2013 och 2014. Antalet deltagande lag fördubblades från första till 
andra året och vi räknar en fortsatt ökning under årets turnering. Ett betydande antal 
utländska lag från främst Ryssland och Finland deltog senast och vi hoppas på ännu 
flera den här gången. Turneringen genomfördes på ett mycket bra sätt och fick många 
lovord, inte minst då från de ryska lagens ledare och spelare.

I år kommer turneringen att omfatta åldersklasserna, U13 – U 17, för både pojkar och 
flickar. Vi räknar med Luleå Energi Arena som huvudarena för matcherna, men även 
Hälsans Hus och Gammelstads Sporthall kommer troligen att användas som spelplatser. 
Sannolikt kommer login för utifrån kommande lag liksom i fjol att ordnas på Sunderby 
Folkhögskola och Arcus First Camp. 

Inför årets turnering har vi lagt ned betydande insatser på att förbättra vår 
webbsajt/hemsida, så att både marknadsföring och anmälningar kan skötas på ett 
smidigt och effektivt sätt. Men vi kommer även i övrigt att göra omfattande 
marknadsföringsinsatser, bland annat i form av resor till Mälardalen, Ryssland och de 
Baltiska länderna. Liksom tidigare siktar vi på att ha en turnering som inte bara 
innehåller basket, utan även utbyte inom andra områden såsom kulturella inslag med 
sång- och dansgrupper. Basketturneringen ska vara en plattform för att stimulera och 
utveckla ett internationellt utbyte, med fokus på Barentsregionen. Vi ansöker nu om 
medel för förberedelser och genomförande av årets turnering.

Nedan framgår kostnadsbudgeten för förberedelser och genomförande av turneringen. 

Typ av kostnader Kronor Kommentarer
Fortsatt utveckling av webbsajt   20 000:- Anlitande av PR- och reklambyrå
Informationsmaterial   15 000:- Affischer, informationsblad, annonser
Teknisk utrustning   10 000:- Mobiler, PC, möbler etc
Hallhyror   25 000:- Hyra av sporthallar inkl vaktmästare
Domararvoden   30 000:- 150 matcher x 2 domare x 100:-
Transporter   15 000:- Hyra av fordon för lokala transporter
Matsubventioner   30 000:- Utländska lag
Logi   30 000:- Utländska lag
Priser   15 000:- Spelarrmedaljer till de bästa lagen
Andra arrangemang utöver 
basketen

  20 000 Resor, uppehälle, ersättning

Hälso- och sjukvård   15 000:- Närvarande hälso- och sjukvårspersonal
Projektledare   20 000 Huvudansvarig för att hålla ihop arrangemanget
Personalkostnader LBC   55 000:- 220 tim x250:-
Övrigt   10 000:-
Totala kostnader 310 000:-
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Som framgår av sammanställningen ovan är de totala kostnaderna för förberedelser och 
genomförande beräknade till totalt 310 000 kronor. Våra enda intäkter är 
anmälningsavgifter från deltagande lag och de beräknas till 30 000 kronor. Det innebär 
en nettokostnad på 280 000 kronor som behöver finansieras med externa medel. Vi vill 
betona att vår organisation i likhet med idrottsföreningar inte är redovisningsskyldiga 
för moms, vilket innebär att momsen utgör en betydande kostnad för oss.

Mot den här bakgrunden ansöker vi härmed om ett bidrag på 200 000 kronor från 
Luleå kommun. Resterande del av finansieringsbehovet räknar vi med att få från 
länsstyrelsens medel för Barentssamarbete. 

Med Vänlig Hälsning
För Luleå Basket Centrum

Ulf Öhman
Styrelseordförande

Luleå Basket Centrum
Box 84
971 03 Luleå                                                                                      
anna@basketcentrum.nu
070-281 99 55 (Anna Lodén)
070-329 74 28 (Lars Persson)
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-20

 
2015/359-14

Maria Bergman

Luleå kommuns företagstipendiat 2015
Ärendenr 2015/359-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontoretss förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott överlåter till kommunstyrelsen att utse Luleå 
kommuns företagarstipendiat. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan 1983 årligen delat ut ett företagarstipendium för att 
stödja och uppmuntra företagare eller idégivare som gjort förtjänstfull insats 
till gagn för en växande arbetsmarknad inom kommunen. Prissumman för 
stipendiet är 15 000 kr och delas ut i samband med Näringslivets pris den 8 
maj. 

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköp 2015-03-11

 
2015/298

Josefine Barsk

Beslut om avrop avseende läromedel
Ärendenr 2015/298

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Luleå kommun ska avropa från SKL Kommentus Inköpscentral 
gällande Läromedel 2014 med avtalstid för interaktiva läromedel 2015-
02-23 - 2016-02-22 med option om förlängning 1+1+1 år och för tryckta 
läromedel 2015-02-23 - 2018-02-22 med option om förläning 1 år. 

2. Uppdra åt inköpschefen att anmäla avrop hos SKL Kommentus 
Inköpscentral

Sammanfattning av ärendet
SKL Kommentus inköpscentral tecknar ramavtal där medlemmar har rätt att 
avropa. Luleå kommun är medlem och har därmed rätt att avropa från deras 
avtal. Idag gör Luleå kommun inköp av läromedel för ca 3 000 000 SEK per år.  
På grund av de stora volymerna som upphandlas får Luleå kommun tillgång 
till lägre priser, ett enkelt avropsförfarande, möjlighet till samordnad 
varudistribution samt e-handel vilket säkerställer effektiva inköp.  

SKL Kommentus inköpcentral har tecknat ramavtal för tryckta läromedel med 
LäroMedia Bokhandel i Örebro AB. SKL Kommentus inköpscentral har även 
tecknat ramaavtal för interaktiva läromedel med Komplementskolan AB 
(Studi) samt LäroMedia Bokhandel i Örebro AB. Båda ramavtalen har en 
avtalstid på fyra år. 

Det är första gången interaktiva läromedel ingår i ett av SKLs ramavtal. 
Området interaktiva läromedel har en avtalsperiod på 1+1+1+1 för att 
möjliggöra anpassning till den snabba tekniska utvecklingen på området. De 
traditionella tryckta läromedlen som inkluderar böcker, CD, DVD eller 
motsvarande har en avtalstid på 3+1 år. Båda delområdena tillhandahåller 
material på svenska och de vanligast förekommande utländska språken. 

Avrop sker enligt nedan rangordning: 
Tryckta läromedel

1. LäroMedia Bokhandel i Örebro AB
Interaktiva läromedel

1. Komplementskolan Sverige AB
2. LäroMedia Bokhandel i Örebro AB
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköp 2015-03-11

 
2015/298

Josefine Barsk

Mot bakgrund av ovanstående är kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut att Luleå Kommun ska avropa läromedel via SKL Kommentus 
nytecknade ramavtal. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-03-16

Josefine Barsk

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-03-24

 
2015/231-05

Sofia Riström

Förnyelse av befintligt Microsoft EA avtal
Ärendenr 2015/231-05
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret 2015-03-06

Kommunstyrelsen

Ekonomikontorets yttrande över SOL-gruppens uppmaning
Dnr 15/197-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå uppmaningen från SOL-
gruppen att förändra kommunens finansiella policy.

Sammanfattning av ärendet

SOL-gruppen (Ställ Om Luleå), föreslår att kommunen ska göra ett tillägg i den 
finansiella policyn genom att lägga till ”Av etiska skäl medges ej investeringar i 
företag som har produktion eller försäljning av fossil energi som sin 
huvudsakliga verksamhet” och att avyttra eventuella innehav i aktier i 
fossilindustrin. 

Luleå kommun har inga placeringar, så det finns inga aktier att avyttra. Tvärtom 
har kommunen lån och höga investeringsnivåer de kommande åren, så när det 
eventuellt blir dags att göra placeringar i aktier, är det förmodligen ändå dags att 
se över de etiska skälen i denna. 

Den gällande finansiella policyn tillåter dessutom att kommunen kan undanta 
placeringar i bland annat fossilindustrin, eftersom det står att ”Placeringar får 
även ske på sådant sätt att högre etiska hänsyn kan uppnås, utan försämrad 
avkastning.”

Beslutsunderlag
 SOL-gruppens brev till kommunstyrelsen.

Mats Bergström

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
SOL-gruppen i Luleå

55



56


	Kallelse förstasida
	Information om kollektivtrafikfrågor
	Information om kollektivtrafikfrågor

	Information om direktivet Översyn av Luleås sekundära bostadsmarknad 
	Information om direktivet Översyn av Luleås sekundära bostadsmarknad 

	Information om Sveriges kvalitetskommun
	Information om Sveriges kvalitetskommun

	Kurser och konferenser anmälda 2015-04-13
	Förteckning över kurser och konferenser 

	Motion angående giftfri kommun
	Motion angående giftfri kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Kommunledningsförvaltningens yttrande över motion om giftfri kommun 
	Sida 1
	Sida 2

	Yttrande från MN angående motion om giftfri kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Yttrande Giftfri kommun
	Yttrande angående motion giftfri kommun. 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Barn- och utbildningsnämndens yttrande över motion giftfri kommun 
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag om muddring av hamnen på Degerö-Börtskär
	Medborgarförslag om muddring av hamnen på Degerö-Börtskär
	Yttrande över medborgarförslag om muddring av hamnen på Degerö-Börstskär.
	Sida 1
	Sida 2

	Fritidsförvaltningens yttrande

	Medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäset längs älven
	Medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäset längs älven
	Kommunledningsförvaltningens yttrande över medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäset
	Yttrande över medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäset
	Sida 1
	Sida 2

	Yttrande över medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäsets längs älven. 

	Ansökan om verksamhetsstöd/finansiering till NyföretagarCentrum Nord
	Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt Nyföretagarcentrum Nord
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Preliminär Budget ansökan Nyföretagarcentrum Nord
	Ansökan om verksamhetsstöd/finansiering till NyföretagarCentrum Nord
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om medfinansiering av projektet Stålstaden
	Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt Stålstaden
	Sida 1
	Sida 2

	Ansökan om medfinansiering av projektet Stålstaden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Ansökan om finansiering av Barents Basketball Games 2015 
	Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om medel till Barents Basketball Games 2015
	Ansökan om finansiering av Barents Basketball Games 2015 
	Sida 1
	Sida 2


	Luleå kommuns företagarstipendium 2015
	Luleå kommuns företagstipendiat 2015

	Beslut om avrop avseende läromedel
	Beslut om avrop avseende läromedel
	Sida 1
	Sida 2


	Förnyelse av befintligt Microsoft EA avtal
	Förnyelse av befintligt Microsoft EA avtal

	Uppmaning om inventering av eventuella innehav av aktier i fossilindustrin och avyttra dessa
	SOL-gruppen
	Uppmaning om inventering av eventuella innehav av aktier i fossilindustrin och avyttra dessa


