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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-03-28

 
2018/491-2.8.0.3

Elisabeth Qvarnström

Information från brottsofferjouren
Ärendenr 2018/491-2.8.0.3

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Luleå besöker arbetsutskottet och informerar om sin 
verksamhet. 

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-09

 

2018/40-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-04-09
Ärendenr 2018/40-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Utvärderingsringen
2018-03-23

Hid.nr 2018.2783
Inbjudan till konferens om kommunerna och sociala 
medier, Stockholm 23 april 2018

PwC
2018-03-26

Hid.nr. 2018.2863
Utbildningserbjudande inför det kommande valet
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-03-27

 
2018/127-1.3.1.5

Elisabeth Qvarnström

Förslag till beslut gällande remiss om vissa ändringar i 
regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering
Ärendenr 2018/127-1.3.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Luleå kommun avger remissvar enligt KLF Hid: 2018.2778.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har skrivit ett gemensamt 
remissvar på remissen Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot 
offentlig finansiering. 

Luleå kommun har blivit inbjuden att svara på en remiss gällande 
Finansdepartementets promemoria (2018:800) om vissa ändringar i 
lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom 
socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”. 
Tjänstepersoner från socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans med nämndsordföranden berett 
ärendet. Sista svarsdag är 19 april 2018.

Luleå kommun anser att ambitionen att begränsa stora vinstdrivna koncerners 
omfattning inom välfärden är viktig. Den justering av lagrådsremissen som 
görs till förmån för mindre och ideella organisationer går därför helt i linje 
med kommunens uppfattning. Förutsättningarna ökar för olika aktörer att 
överväga ombildning av organisationsformen till förmån för icke-
vinstdrivande, vilket kommunen föredrar. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat att anta 
remissvaret som sitt eget. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Luleå 
kommun avger remissvar enligt KLF Hid: 2018.2778.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-23 § 29, 

KLF Hid: 2018.2777
 Socialnämndens protokoll 2018-03-23 § 52, KLF Hid: 2018.2780
 Gemensamt remissvar vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta 

emot offentlig finansiering, KLF Hid: 2018.2778
 Remissens huvudsakliga innehåll, KLF Hid: 2018.2926
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-03-27

 
2018/127-1.3.1.5

Elisabeth Qvarnström

 Promemoria remiss vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta 
emot offentlig finansiering, KLF Hid: 2018.843

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2018-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 52

Remiss - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta 
emot offentlig finansiering
Ärendenr 2018/53-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Tore Skare (L) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig 
reservation.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått förmånen att svara på en remiss gällande 
Finansdepartementets promemoria (2018:800) om vissa ändringar i 
lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom 
socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”. 
Tjänstepersoner från socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans med nämndsordföranden berett 
ärendet. 

Luleå kommun anser att ambitionen att begränsa stora vinstdrivna koncerners 
omfattning inom välfärden är viktig. Den justering av lagrådsremissen som 
görs till förmån för mindre och ideella organisationer går därför helt i linje 
med kommunens uppfattning. Förutsättningarna ökar för olika aktörer att 
överväga ombildning av organisationsformen till förmån för icke-
vinstdrivande, vilket kommunen föredrar.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta remissvaret som 
sitt eget.

Sammanträdet
Tore Skare (L) reserverar sig mot beslutet utan eget yrkande.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2018-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Remissvar

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 29

Remissvar - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta 
emot offentlig finansiering
Ärendenr 2018/59-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. Axel Hallqvist (M) lämnar muntlig reservation.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått förmånen att svara på en remiss gällande 
Finansdepartementets promemoria (2018:800) om vissa ändringar i 
lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom 
socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”. 
Tjänstepersoner från socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans med nämndsordföranden berett 
ärendet. 

Luleå kommun anser att ambitionen att begränsa stora vinstdrivna koncerners 
omfattning inom välfärden är viktig. Den justering av lagrådsremissen som 
görs till förmån för mindre och ideella organisationer går därför helt i linje 
med kommunens uppfattning. Förutsättningarna ökar för olika aktörer att 
överväga ombildning av organisationsformen till förmån för icke-
vinstdrivande, vilket kommunen föredrar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att anta remissvaret som sitt eget.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet utan eget yrkande. Axel 
Hallqvist (M) reserverar sig mot beslutet utan eget yrkande.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Remissvar

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 1 (2)
Socialförvaltningen Ärendenr
Barn-och utbildningsförvaltningen 2018-02-20

 
2018/59-1.3.1.5

Remissvar – Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att 
ta emot offentlig finansiering 
Ärendenummer 2018/59 - 1.3.1.5 

Luleå kommunens ställningstagande
Luleå kommun ställer sig bakom förslaget att undanta idéburna 
organisationer från kraven på begränsning av rörelseresultat samt kravet på 
att verksamhet ska bedrivas i en separat juridisk person. Ändringarna 
minskar risken för överflödig administration vilket möjligtvis befrämjar 
mångfald bland icke-kommunala fristående skolor, genom att ideellt drivna 
skolor får bättre förutsättningar.  

Luleå kommun ställer sig även bakom förslaget om ett undantag från 
regelverket för mindre aktörer, som kommer att tillåtas ha ett visst positivt 
rörelseresultat (ett prisbasbelopp) oavsett storleken på det operativa kapitalet. 
Detta kommer att öka möjligheterna för mindre företag och organisationer 
med låg omsättning att verka inom välfärdssektorn.

Luleå kommun anser att ambitionen att begränsa stora vinstdrivna koncerners 
omfattning inom välfärden är viktig. Den justering av lagrådsremissen som 
görs till förmån för mindre och ideella organisationer går därför helt i linje 
med kommunens uppfattning. Förutsättningarna ökar för olika aktörer att 
överväga ombildning av organisationsformen till förmån för icke-
vinstdrivande, vilket kommunen föredrar.

Sammanfattning
Luleå kommun har fått förmånen att svara på en remiss gällande 
Finansdepartementets promemoria (2018:800) om vissa ändringar i 
lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom 
socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”. 
Tjänstepersoner från socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans med nämndsordföranden berett 
ärendet. 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagrådsremissen i syfte att 
värna valfrihet och mångfald. Idéburna aktörer (definierade som ideell 
förening, stiftelse, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning mfl), 
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LULEÅ KOMMUN REMISSVAR 2 (2)
Socialförvaltningen Ärendenr
Barn-och utbildningsförvaltningen 2018-02-20

 
2018/59-1.3.1.5

ska inte omfattas av samma krav som övriga vinstdrivande företag.  Det finns 
också förslag på ett undantag från regelverket för mindre aktörer, som 
kommer att tillåtas ha ett visst positivt rörelseresultat (ett prisbasbelopp) 
oavsett storleken på det operativa kapitalet. Ändringarna föreslås träda i kraft 
den 2 januari 2019.

I Luleå kommun ligger andelen fristående/icke-kommunala skolor under 
riksgenomsnittet, särskilt stor skillnad är det inom gymnasieområdet. Luleå 
skiljer sig även från riket i snitt då ingen koncern dominerar. 

Idéburna aktörer enligt den definition som ges i promemorian motsvaras 
endast av en aktör, ett fritidshem på ca 20 barn. Både grund- och 
gymnasieskolorna är aktiebolag medan Luleås fristående förskolor är en 
blandning av små aktiebolag och ekonomiska föreningar vilka enligt 
lagförslaget inte är synonyma med idéburna aktörer. Möjligen att några 
förskolor kan omfattas av de föreslagna kompletteringarna beroende på 
storleken på det operativa kapitalet.  

För socialförvaltningens del används ideella organisationer och stiftelser i 
begränsad omfattning. Då det gäller placeringar av barn och unga på 
institution går de flesta till större eller mindre vårdbolag eller Statens 
institutionsstyrelse. Inom vuxenområdet (missbruksbehandling) används 
något fler ideella aktörer, exempelvis LP-stiftelsens behandlingshem.

Förslaget kan leda till att befintliga fristående skolor, kanske särskilt förskolor 
får förutsättningar att överväga ombildning av organisationsformen till 
förmån för icke-vinstdrivande, vilket kommunen föredrar. Även inom 
socialtjänstens område kan förslaget ge större möjlighet för ideella 
organisationer att etablera mindre lokala behandlingshem där 
närhetsprincipen kan prioriteras.

För Luleå Kommun

Ingrid Lind/Sven Teglund
Verksamhetsutvecklare/Kvalitetstrateg
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Reservation till remissyttrandet, BUN/SN 

Liberalerna reserverar sig mot remissyttrandet av följande skäl:

 

Luleå kommun ska vara en kommun som välkomnar alla olika fristående alternativ oavsett dess 
storlek och organisationsform.

Vi anser inte att Luleå kommun ska agera eller föredra för att begränsa vinst i något fristående bolag. 
Oavsett omsättning på ett företag så säger det ingenting om vilken kvalitet de levererar. När det 
gäller fristående alternativ så levererar de samma eller bättre kvalitet till samma eller lägre kostnad 
jämfört med en kommunal huvudman,

 

Remissvaret säger också att Luleå kommun vill att fristående alternativ och främst fristående 
förskolor ska ha organisationsformen icke-vinstdrivande.

Detta skulle vara förödande för valfriheten i Luleå då vi anser att detta skulle resultera i att fristående 
alternativ lägger ner sina verksamheter och Luleå kommun tar över som huvudman. Då försvinner 
mångfalden bland Luleås skolor.

 

Sten Tore Skare (L)

Ledamot, Socialnämnden.
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Liberalerna reserverar sig mot remissyttrandet av följande skäl:

Luleå kommun ska vara en kommun som välkomnar alla olika fristående alternativ oavsett 
dess storlek och organisationsform.
Vi anser inte att Luleå kommun ska agera eller föredra för att begränsa vinst i något 
fristående bolag. Oavsett omsättning på ett företag så säger det ingenting om vilken kvalitet 
de levererar. När det gäller fristående alternativ så levererar de samma eller bättre kvalitet till 
samma eller lägre kostnad jämfört med en kommunal huvudman,

Remissvaret säger också att Luleå kommun vill att fristående alternativ och främst fristående 
förskolor ska ha organisationsformen icke-vinstdrivande. 
Detta skulle vara förödande för valfriheten i Luleå då vi anser att detta skulle resultera i att 
fristående alternativ lägger ner sina verksamheter och Luleå kommun tar över som 
huvudman. Då försvinner mångfalden bland Luleås skolor.

Thomas Söderström (L)
Ledamot, barn och utbildningsnämnden 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 16

Motion om åtgärder för att minska antalet självmord och 
självmordsförsök bland unga
Ärendenr 2017/408-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit ett ärende från 
kommunfullmäktige med en begäran om att redovisa åtgärder för att minska 
antalet självmord och självmordsförsök bland unga, ärendenr 2017/842-1.1.1.5. 
§ 142. Motionsställare är Samuel Ek, Kristdemokraterna. 

Barn- och utbildningsnämnden delar motionställarens mening om betydelsen 
av ärendet. En utredning som beskriver skolornas arbete och vilka åtgärder 
som bör vidtas är under uppförande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 10, 2018-02-08
Motion om åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök 
bland unga

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Motion till Kommunfullmäktige Luleå

Ang. åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök bland unga.

Många människor har någon gång i sitt liv haft självmordstankar, speciellt bland unga 
människor är detta vanligt, flertalet gör även ett eller flera försök. 
Under ett år tar nästan 1,600 svenskar livet av sig, av dem är ca 145 unga människor 
upp till 24 år. Alla slags familjer drabbas, från de med socialt bedrövliga förhållanden till 
väldigt välorganiserade familjer.

I flertalet undersökningar så redovisas att få av tonåringarna som begick självmord hade 
någon psykiatrisk diagnos. De flesta beskrevs i efterhand som relativt "vanliga" 
tonåringar. I gruppen finns begåvade, populära ungdomar som planerat sitt självmord 
noga. Andra har vad forskarna kallar "normala svårigheter": skilda föräldrar, en 
missbrukande förälder eller så var de kanske själva på väg in i kriminalitet. 
Många som begår självmord kommer inte ens i kontakt med någon form av sjukvård. 
Det är därför nästan omöjligt att i förväg säga vilka tonåringar som kan hamna i 
situationer där självmord upplevs som den enda utvägen.

En slutsats forskningen gör är att samhället måste inrikta sig på generella åtgärder och 
speciellt inom skolväsendet är detta extra viktigt då det är där de flesta ungdomar har 
sin dagliga sysselsättning.

Många självmordsförsök är ett sätt att kommunicera ut sin nöd. Se mig, hör mig, hjälp 
mig... Dessa signaler måste tas på allvar. Självmord är ingen privat angelägenhet som 
ska tabubeläggas. Det är ett samhällsproblem som vi tillsammans måste finna en 
lösning på. 

Därför är det viktigt att Luleå kommun som ett led i folkhälsoarbetet även arbetar med 
olika åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök bland unga 
människor. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar

att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda vilka åtgärder som 
skolorna bör vidta för att öka kunskapen om självmord i syfte att minska antalet 
självmord och självmordsförsök bland unga människor.

Luleå 2017-06-05

Samuel Ek
Kristdemokraterna
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2018-03-27

 
2017/1511-2.5.1.1

Daniel Granlund

Förslag till beslut gällande upphandling av anordningar 
och trafikavstängningar
Ärendenr 2017/1511-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

Daniel Granlund
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
IT-kontoret 2018-03-16

 
2018/427-2.5.1.3

Ulrika Eriksson

Förslag till beslut gällande tilldelning av kontrakt för 
programvaror och licenser
Ärendenr 2018/427-2.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Ulrika Eriksson
Inköpare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
IT-kontoret
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